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বাংলাদেশের অসমাপ্ত 7বল্ীবের জন্যে 

হযে জেন ম্বখণল্পদো, 

আর ত7জার হাজার অচেনা মুখ 

তাদের জীবন ভতসর্গ করেছে, 

তাদের জ্রত্যেকের স্থর্তির ভন্দেশে অন্পিত ॥ 





অবতরণিকা 

লেখক বাংলাদেশের বিপ্লবকে অসমাপ্ত বলেছেন। তবে একথা অস্বীকার কর। 

কঠিন যে এর বিয়োগান্ত নাটকের নবতম অঙ্ক শেষ অঙ্ক নয়। এখন যাকে বাংলাদেশ 
বলা হয়, সেখানকণর মানৃষ এত বছর ধরে আত্মপরিচিতি প্রতিষ্ঠা করতে 

চেয়েছিল বা চেয়ে আসছিল কিনা, সে প্রশ্ন তর্কসাপেক্ষ, তবে এ কথা তর্কাতীত 

যে, এই সংগ্রামের গতিবেগ বরতষান শতাব্দীর গোডার দিকে তরান্বিত হয়। 

এর শুরু হয়েছিল সংখগলঘু হিন্দ্র জমিদার এবং অন্যান্ত পেশাদারী শ্রেণীর প্রভুত্বের 

বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের সংগ্রাম হিসাবে । উপমহাদেশের বিভাজনের পরে তা পশ্চিম 

পাকিস্তানের সহ-নাগরিকদের প্রভৃত্ের বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণের বিদ্রোহে পরিণত 

হয়। 1954 ও 1970 সালে, একমাত্র যে দুটি সময়ে দেশে স্বাধীন ও সুস্থ নিবাচন 

অনুমোদিত হয়েছিল, জনগণ তাদ্দের মনোভাব দ্বিধাহীনশাবে প্রকাশ করে। রক্তক্ষয় 

ও ষন্ত্রণার অফুরন্ত দাম দিয়ে তারা স্বাধীনতা অর্জন করল 1971 সালে । কিন্ত 
এখানেই তাদের দুঃখের শেষ নয় । বিভিন্ন কারণবশতঃ এক ঘটনাপরম্পরার উদ্ভব 

হয়, যার চুড়ান্ত পরিণাম ঘটে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সমগ্র পরিবারের নিধনে, 

এবং তারই কয়েকমাস পরে তার প্রধান কমসঙ্গীদের হতাায়, দেশের বিকল্প নেতৃত্বের 

স্থান ধারা পূরণ করতে পারতেন। এ কাহিনী বড় করুণ। বইয়ের শেষ দুই 

পরিচ্ছেদে সুব্রত ব্যানাজী তার পরিস্ফুট বিবরণ দিয়েছেন। এ কাজে তিনি 
বিশেষভাবে দক্ষ এই কারণে যে ভারতীয় হাই কমিশনের উচ্চপদস্থ সদস্য হিসাবে 

তিনি বাংলাদেশে তিন বছর কাটিয়েছেন, ও স্বয়ং ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন। 

এক নেতার স্বাধীনতাবিরোধী যন্ত্র দিয়ে সদ্যমৃক্ত দেশের প্রশাসন চালানোর করুণ 

প্রচেষ্টা, শাসকদলকে ছুর্নাতিমুক্ত করার বার্থতা, এবং অবশেষে রাজনীতি ও প্রশাসন 
ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনে অতীতের সঙ্গে আমূল বিচ্ছেদের প্রাণপণ প্রচেষ্টার 
কাহিনী এখানে বণিত হয়েছে । সাধারণ মানুষকে পরিবর্তনের জন্তে অগ্রিম প্রস্তৃত 

না করেই তিনি বনু প্রাচীন জমি ভোগদখলের ব্যবস্থাতে পরিবর্তন আনলেন, যা 

লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ কৃষকের পক্ষে ছিল প্রতিকূল । এ জন্যে তাকে কঠিন দাম দিতে 

হল। কিন্তু মানুষ ও ঘটনার নির্মম বিচারক ইতিহাস । ভার ভাবমৃতিতে যে মেঘ 

নেমে এসেছিল, মনে হয় সে মেঘ অপসূয়মান, এবং কে বলতে পারে, স্বৃত মুজিব 

হয়তো একদিন জীবিত মুজিবের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী প্রতিপন্ন হবেন। 

এপ্রিল, 1979 _স্বিমল দত্ত 





মুখবন্ধ৷ 

বা"্লাদেশ এত কাছে, তবু এত দূরে । মনে হয় ভৌগোলিক নৈকটা মানসিক 

স্বাতন্ত্রের দূরত্ব থোচাতে অক্ষম। আমাদের পুবসুরী, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক 

উত্তরাধিকার অভিন্ন । তবুও আামাদের পরস্পরের সম্পর্কে সন্দেহ ঘোচে না। একথা 

স্বীকাধ যে কিছু এতিহাঁসিক খটনাচক্রের উত্তরাধিবার এই সন্দেহ । অবশ্য আর 

একটা রৃহং কারণ হচ্ছে, পরস্পর সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব । 

ভারতে অনেক সময়ে ধরে নেওয়। হয় যে, বা"লাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ 
মুসলমান হওয়ায় হিন্দ্রদের প্রতি শক্রুশাবাপন্ন, অতএব ভারতবিরোধী । বাংলাদেশ 

থেকে ফিরে আসার পর আমি বার বাব এই অণুমানের সম্মুশীন হয়েছি । আমার 

বাখ্াার জবাবে পায়ই পেয়েছ হয় উন্মৃপ্ত অবিশ্বাস, অথবা নিবাক বিদ্রান্তি। 

প্রাচীন সংস্কীর সহ. মরে না। 

সেই কারণেই আমি এই বই লিখতে চেয়েছি । আমি মনে করি, বাংলাদেশে 

আমার অসংখ। বন্ধু ও পরিচিতজন, যারা আমাকে ও আমার পরিবারের সকলকে 

উপারঙদয়ে তাদের ভালবাসা, শ্রদ্ধ1। এ আতিথেয়ত। বিতরণ করেছেন, তাদের কাছে 

এ আমার খণ স্বীকার । শারাপুরুষ নিবিশেষে, সান্জদায়িকত। খেকে ধমনিরপেক্ষ 

দুষ্ঠিশুঙ্গীতে উত্তরণের যন্ত্রণ।, সন্দেহ, আতঙ্ক, আশ, আশ ও আকাজ্শীর ভাগাদার 

বরে নিয়েছেন আমাকে । 

আমার সেই সম্বদ্ধ ও মুলাবান আতজ্ঞতাকে আমি এখানে প্রকীশ করতে চেষ্টা 

করেছি, যাতে মাণষের মনগুলো দূরত্বের বাধ। অতিক্রম করে কাছাকাছি আসে। 

স্বাধীনত।-উত্তর সঙ্কটের দিনগুলিতে আমাদের ভাই কমিশনের মাধ।মে বাংলাদেশে 

কাজ করার যে সুযোগ ভারতসপরকার আমাকে দিয়েছেন, আমার এই অভিজ্ঞতার 

জন্যে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ । 

এই সুযোগের সম্পূর্ণ স্ঘবহার করণ আমার পাক্ষে সগ্ুব হয়েছে যেহেতু তদাশীস্তন 

হাই কমিশনার সবিমল দত্ত আমাকে বৃটনৈতিক আচরণের বাধানিষেধ লজ্ঘন বরে 

সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার অনুমতি দিয়েছিলেন । এই 

বইয়ের ভূমিকা লেখার জন্বেও আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। 



য মুখবন্ধ 

বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার আমার ধন্যবাদার্, কারণ তারা আলোকচিত্র 

ও প্রাসঙ্গিক উপাদানের জন্তে আমার অনুরোধ অতি তরিতে রক্ষা করেছেন। এই 

প্রসঙ্গে আমার বন্ধু অমরবন্ধু রায়চৌধুরীর সহায়তার স্বীকৃতি দিই, ঢাকায় ভারতীয় 
হাই কমিশনে তিনি কিছুদিন তথ্য উপদেষ্টা ছিলেন। আলোকচিত্রের জন্বো 

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের আলোকচিত্র বিভাগ ও প্রতিরক্ষা 

মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ দফতরও আমার ধন্যবাঁদাহ। 

জি. এস. বিক্রী, কুমীরী নি্নল। ও ভি. আর রমণ, ধীর ধৈর্য ধরে আমার হাতের 

লেখার পাঠোদ্ধার করে একটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন মুদ্রলিখন তৈরী করেছেন, তারা 
বিশেষভাবে ধন্যবাদের যোগা। 

শেষ করছি এই আশা নিয়ে যে আমার প্রচেষ্টা ভারত ও বাংলাদেশের মানুষের 

মধো একটা সমদশিতাবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায। ্রবে। 

নয়াদিল্লি 

এপ্রিল, 1979 _ স্তব্রত ব্যানাজী 
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তোমাকে পাওয়)র জনো, হে স্বাখানত।, 

তোমাকে পাওয়ার জন্যে 

আতর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্ষায় 2 

আর কতব।র দেখতে হবে খাওবদাহন £ 

-_শামস্বর রহমান 





এক 

বাংলার মুখ 

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর কূপ 

খুঁজিতে যাইনা আর : 

_ জীবনানন্দ দাশ 

নদীর যেন অন্ত নেই। বঙ্কিম গতিতে বয়ে চলে উচ্ছল জলধারা । অকৃপণ সবুজের 

রূপে উচু জমিগুলো ঝলমল করে । ঢেউখেলানো পাহাডের চুড়ায় গাছগুলোকে 

দেখায় ঝাঁকডা চুলের মত। ভাপে ঘেমে ওঠা গ্রীষ্মমগ্ডলের অরণোর নিঃশ্বাসে ধোয়া 
ওঠে । রূপালী বালুচর আর ফেণার বুদ্ধুদে ভরা অস্থির ঢেউয়ের মাতামাতি । 

এদের নিয়ে বাংলাদেশেব রূপরেখা । তিন মহানদীর উৎক্ষিপ্ত পলিমাটিতে তার 

জন্ম। তার স্বভাবসৌন্দর্য পলিমাটির মতই কোমল আর স্্রিগ্ধ । 
ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পুব প্রাস্ত ঘেষে বাংলাদেশ । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 

সঙ্গে আমাদের যোগসেতু। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ব্রদ্ধদেশের সঙ্গে সাধারণ সীমান্ত ও 

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কথা বাদ দিলে, বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় এলাকা 
দিয়ে ঘেরা । এর পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার, পুবে আসাম ও ত্রিপুরা, উত্তরে 
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় । ভারত পার হয়ে এর পড়শী হল উত্তরে নেপাল, 

ভুটান ও তিব্বতের বিরাট ভূখণ্ড । 

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীর গুরুত্ব অনেকখানি, শুধু একথা বললেই সবটা বলা। 

হল না। নদীর খামখেয়ালী গতিছন্দে এখানে ধ্বংস ও সৃষ্টি চলেছে হাত ধরাধরি 
ক'রে । কত জমি তলিয়ে গেছে, কত জমি গড়ে উঠেছে। সেই অবাধ জলস্রোত 

যেমন সেখানকার ইতিহাস ও মানুষের জীবনের মোড় ঘৃরিয়েছে, তেমনি ছায়া 

ফেলেছে তার জাতীয় চরিত্রে। অধিকাংশ নদীর উৎপত্তি হিমালয়ের পূর্বদিকে । 

বরফগল। জল অবশেষে এসে মেশে তিনটি মহানঙ্গীর জলে । এই তিন মহানদী 
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বাংলাদেশের বৃকের মধা দিয়ে বয়ে মিলিত হয় বঙ্গোপসাগরে । এদের নাম গঙ্গা 

যাঁকে বলা হয় পদ্মা, ও ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা, এবং মেঘনা । অসংখা শাখাপ্রশাখা দিয়ে 

তার! দেশটাকে গোলকরধাধার মত জলের জাল বুনে ভাগ করেছে । এই তিন নদী 

ছাড়া, আছে উত্তরবাংলার, চট্টগ্রাম পাহাড় অঞ্চলের ও সংশ্লিষ্ট সমতলভুমির 

নদনদী | 

বাংলাদেশের ভৌগোলিক চরিত্র প্রধানতঃ এক বিরাট, অবন্ধর পলিমাটিসম্মদ্ধ 

সমতলভূমি। অসংখ্য বড় ও ছোট নদী, স্বভাবনিমিত খাল, বীধের জল, বিল ও 

জলাভূমি তার উপরে আকজোক কেটেছে । শুধুমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে 

আরাকান ইয়োমার বহিঃসীমাস্ত ঘিরে পাহাড-পর্বতের শোভা । পলিমাঁটির পুরোন 
আস্তরণ উত্তর থেকে পৃৰে তিধকভাবে পথ করে নেওয়ায়, পরবতী যুগের আন্তরণে 

তৈরী নীচু সমতলভূমির একরেঁয়েমির মধো এক আশ্চর্য বৈচিত্রোর সৃষ্টি করে। 

মাইলের পর মাইল, বিস্তীর্ণ সমতল, জলম্নাত ভূমির মধো হঠাং দেখা দেয় পুরোন 

পলিমাটর ঢেউখেলানো স্তরে লালচে মাটিতে তার নিজস্ব মন্তুয়া আর শালগাছের 

বন। 

নতুন রাস্ট্রজাতি হলেও, বাংলাদেশ বন্থ প্রাচীন দেশ। এর প্রথম উল্লেখ সম্ভবত: 

পাওয়া যায় শ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'এতরেয় আরণাক'-এ। এতে মগধের পূর্বদিকে 

প্রতিবেশী দেশকে বঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়েছে । বৌধায়নের 'ধর্মসূত্র'-এ 

কলিঙ্গের প্রতিবেশী বলে এর উল্লেখ আছে। কথিত আছে, বঙ্গের এক রাজা 

দুযোধনের পক্ষ নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে লডাই করেছিলেন । মহাভারতে আসলে 
দুজন রাজার নাম দেওয়া আছে, চিত্রসেন ও সমুদ্রসেন। 'হরিবংশ' গ্রন্থের সঙ্গে 

একযোগে “মহাভারত” ভাগীরঘী নদীর পূরদিকে অবস্থিত দেশকে বঙ্গ নামে বধিভ 

করেছে । কালিদাস তার 'রঘৃবংশ' গ্রন্থে এর পুনরুল্লেখ করেছেন । 

বজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খ্রীস্টঘুগেও অনেকদিন পর্যন্ত স্বীকৃত । সপ্তম শতাব্দীতে শশাস্ক 
যখন গোডের রাজা ছিলেন, দেবখড়গা নামে তখন এক রাজা বঙ্গের শাসক নামে 

খাত। এমনকি একাদশ শতাব্দীতেও বঙ্গ বা বাঙ্জালকে ভাগীরথীর পৃবদিকে স্থিত 

সমগ্র দেশ ও সমন্ত দক্ষিণ সমুদ্রতটের সঙ্গে একীভূত করে দেখা হয়েছে। দক্ষিণ 

ভারতে কিছু তাআলিপিতে একই দেশকে নির্দেশ করে এই দুটি নাম পাওয়া যায়। 

ঢাকার বাংলাবাজার সম্ভবতঃ মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের সমৃদ্ধ বন্দরের স্মৃতি বহন করে । 

মধ্যযুগের বনু পুঁথিপত্রে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত নানা অংশের উল্লেখ দেখা 
যায়। এর মধ্যে পড়ে উপবঙ্গ ৰা যশোর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, হরিকেল অথবা 



বাংলার মুখ 3 

সিলেট, চক্ত্রদ্বীপ বা বাখরুগঞ্জ, পুণ্ু, বর্ধন বা বগুডা-দিনাজপুর-রাজশাহী এলাকা এবং 

বাঙাল বা দক্ষিণ রাঢ ও ভাগীরথীর সংশ্লিষ্ট এলাকা । ভাগীরথী সম্ভবতঃ দুই 

অঞ্চলের সীমানায়। এই ভূখণ্ডই পরে বাংলা নামে খাত । 

একাদশ শতাব্দী থেকে বাঙ্গাল নামে পরিচিত এই সমগ্র ভৃখগুটি, পাঠান রাজত্ব 

কালে একট। কেন্দ্রীভূত শাসনের অন্তর্গত হয়। মোগল রাজত্বের সময় এই অঞ্চলের 

রাজনৈতিক সীমানা আরও প্রসারিত হয়। কাধতঃ আইন-এ-আকবরীতে উল্লেখিত 

সবে বাঙলা, ত্রিটিশ আমলের “বেঙ্গল' অভিহিত প্রশাসনিক বিকাশের চেয়ে অনেক 

বেশী বিস্তৃত । 1854 সালে, লর্ড ডালহাউসি যখন বডলাট ছিলেন, নবগঠিত প্রদেশ 

বাংলার মধো এখনকার বিহার, উডিষ্যা, এবং কাছাড ও শ্রীহট্র সহ স্বরমা উপত্যকা 

অন্তর্ভক্ত ছিল। 

আসামকে আলাদা] করা হয় 1874 সালে, বিহার ও উডিস্তাকে 19091 সালে। 

পূর্ববাংলা ও আসামকে নিয়ে 1905 সালে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। 

পরিখামে শুরু হয় দেশভাগবিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন । শেষপধনস্ত দেশভাগ 

নাকচ করা হয় 1912 সালে । বাংলার পরবর্তী রাজনৈতিক সীমানা, স্বাধীনতার 

পরে ভারতের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের ভাগাভাগি না হওয়া পধস্ত, অব্যাহত থাকে । 

বাংলাদেশের বর্তমান এলাকা পাকিস্তানের অন্তর্গত পৃর্বাংল। নামে অভিহিত হয়, ও 

অবশেষে, পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। বাংলাদেশের জন্ম হয় 197]-এর 

রজঞক্ষয়ী মৃক্তিযুদ্ধের পরে । এক নবঙ্গাত স্বাধান রাম্ট্ী তার সুদীর্ঘ, প্রাচীন ইতিহাসের 
সঙ্গে বন্ধনের ছিন্ন সৃত্রগুলিকে আবার একে একে গেঁথে নেয় । 

যাথেকে বাংলাদেশের নাম হল, সেই 'বাঙ্গাল' কথাটা নাকি দুটো কথা দিয়ে 

তৈরী, 'বঙ্গ' আর 'আল'। আল শুধু দুই খণ্ড কম্ষিত জমির মাঝখানে উঁচু মাটির 

সীমান! নয়, বন্যার কবল থেকে জমি বাচানোর জন্য যে মাটির বাধ তোলা হয়, 

সেটাও । সদা গতি-পরিবর্তনশীল নদীতে ভরা, ও দুৃর্নদ বর্ধার প্রকোপে জর্জরিত 

এই দেশে এ বাধ সবত্র ছড়ানো । 

জাতিবিজ্ঞানের বিচার অনুসারে, বাংলাদেশীর মধ্যে বু জাতির সংমিশ্রণ আছে। 

ইতিহাসপূর্ব যুগে 'অস্ট্রিক বা 'অস্ট্রো-এশিয়ান'রা প্রথম এই অঞ্চলে বসবাস করতে 
আসে. তারপর ইতিহাসের বিভিন্ন কালে আসে দ্রাবিড়, তিববতী-বর্মী, আর্য ও 
মঙ্গোলীয়। বৈদিক আর্ধগণ বাংলাদেশের মানুষের উল্লেখ করেছেন 'ব্রাত্য' বা 

মিশ্রিত জাতি বলে। দক্ষিণের উপকূলবর্তী স্থানে আরব রক্তের লক্ষণ পাওয়' 
যায়। পরবর্তী সময়ে আসে তক, পাঠান ও আফগানেরা। প্রত্যেকেই তালের 
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বিশেষ ছাপ রেখে গেছে সেখানকার মানুষের চেহারার মধো, দেশের বিভিন্ন 

এলাকায় তাদের এই জাতিগত বিশেষত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 

নিকটতম প্রতিবেশী উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জাতিতৃত্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের 
গ্রুর মিল আছে। 

প্রবলা পদ্মাকে অতিক্রম ক'রে, পশ্চিম দেশ থেকে যে বিভিন্ন মানবধারা এসে এ- 

ভূমিতে অধিষ্টিত হয়েছিল, তারা এদেশের সংস্কৃতি ও সভাতাকে দিয়েছেও অনেক 

কিছু । আবার সেই সঙ্গে মহতী পদ্মা বন্ুকাল ধরে বহিঃশক্রর আক্রমণের পথরোধ 

করেছে । যারা এসেছে, তাদের হয় থেকে যেতে হয়েছে, অথবা বর্ষা নামার আগেই 

প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে । রাশিয়াতে 'জেনারেল বরফ” এর মত বাংলাদেশে 

'জেনারেল বর্ষ”, শক্তিতে কম হলেও, শক্রসৈন্যের যে কী সর্বনাশ করতে পারে, তা 

সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানী সৈন্য অনেক দাম দিয়ে বুঝেছে । এই কারণে বনু 

নিপীড়িত ধর্মসন্প্রদায় ও গোষ্ঠী, পদ্মার ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিতে পেরেছে । 

বহিঃশক্রর আক্রমণ থেকে কিছুটা নিরাপত্তা থাকার দরুণ বাংলাদেশীরা তাদের 

প্রাচীন রীতিনীতি ও সাংস্কতিক চরিত্রের অনেকখানিই বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে ও 

সেইসঙ্গে বহিরাগত মানুষের অনুদানকে আত্মস্থ করেছে। জাতি হিসাবে তাদের 
উৎকর্ষের এটা একটা বড় কারণ। এই কারণেই, প্রতিবেশীদের, বিশেষ করে 
পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে প্রচুর মিল থাকা সত্বেও তাদের চরিত্র অনন্ত । ) 



ছুই 

বাংলার উপকূলে 

চৈত্রী বাতাসে 

ধুলো ওড়ে রাস্তায় হয়তো বা 

বৃচড়া বট হাওয়ায় হাওয়ায় 

বিভীষিকা ভ্রাক দেয় কালবৈশাখে। 
কানাই জলার মাঠে এখনো শালুক 

অথব] চড়ুইভাতি উৎসব বালকের, 

হাওয়ায় হেনার গন্ধ 

বুকে মাথা 

মায়ের বাপের দেশ, প্রপিতামকেরও...... 

হায়াৎ মামুদ 

144,009 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বাংলাদেশ । ভোৌগোলিকভাবে তিনটি অঞ্চলে 
বিভক্ত । দেশের প্রধান বৈশিষ্টা, পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা, এই তিন মহতী নদশর 

সমন্বয়ে তৈরী এক সৃবিস্তৃত পলিমাটির সমতলভূমি। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশের 
তেরাই অঞ্চল থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগর পধন্ত তার বিস্তৃতি । এই সমতলভূমির 

বুকে জলের জাল বুনেছে এই তিন মহানদীর শাখাপ্রশাখা ও অনেকগুলি ছোট 
ছেট ন্রোতস্থিনী। তাদের নামগুলি বেশ শ্রুতিমধুর। যেমন, উত্তরে তিস্তা, 

মহানন্দা, করতোয়া, দক্ষিণে কপোতাক্ষ, ভৈরব, মধুমতী, দক্ষিণ-পূর্বে কর্ণফুলী, 

আর পুরে গোমতী, খোয়াই, স্বুরমা। 

এই অসংখ্য নদী, নালা, খাল দিয়ে তৈরী হয়েছে বনু বিস্তীর্ণ জলাভূমি, যাকে 

স্থানীয় লোকেরা বলে “হাওর”, তৈরী হয়েছে বিল বাত্রুদ। দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমিতে 

পদ্মা, যমুনা ও মেঘনার সমন্বয়ে স্ুবিস্তীর্ণ জলরাশি সঞ্চিত হয়েছে । সব মিলিয়ে 

গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ । অসংখয ছোটে নদীতে ভরা এই 
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ব-দ্বীপের সমুদ্রাভিমূখ সীমান্তে আছে “রয়েল বেঙ্গল টাইগার'-এর বাসভূমি বিখ্যাত 

সৃন্দরবন। 

পার্বত। চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একমাত্র প্রশস্ত পার্বত্ভূমি । ব্রন্মাদেশের আরাকান 

ইয়োমার বিস্তৃতি, সবুজ অরণাখচিত এই পাহাড়গুলি যেন বঙ্গোপসাগরের পান্নার 

মত ঝলমলে নীল জলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সারির পরে সারিতে সমাকীর্ণ। 

এখানকার সবোচ্চ শিখর, কুকরাডং প্রায় 1230 মিটার উচ্ন। 

এছণডা প্রায় 644 কিলোমিটার ধরে আছে আকাবীাকা। উপকূলবর্তী এলাকা । 

এই অঞ্চল ছোট ছোট দ্বীপে ভরাঁ। সমুদ্রতীরের খুব কাছেও কয়েকটি দ্বীপ আছে। 

ব-দ্বীপের ভিতর দিয়ে যে নদীগুলি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তাদের আর অবণ্চা থাকেনা 

গ্রীষ্মে হিমালয়ের বরফগল। জল বয়ে নেবার । উঠ স্তর থেকে পলিমাটি ভেসে এসে 
নদীগর্ভের তলাটাকে উচু করে দেয়। উন্মত্ত বর্ষা_ বছরে গডগড়ত] 160 থেকে 350 

সেন্টিমিটার__নদীকে আরও ভরিয়ে তুলে সর্বনাশ বন্যা ডেকে আনে । তাছাড়া 

ফুলে ফেঁপে ওঠা নদী তার গতি বদলায়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের প্রবল 
জলোচ্ছ্বাসের ফলে ঘন ঘন বান আসে, ও নদীগর্ভে কিছুটা পলিমাটি জমে। 

সবশেষে, প্রতিবছর আবির্ভাব হয় প্রলয়ংকর ঘুর্ণাঝডের । 
19714 সালে বাংলাদেশের লোকসংখ) ছিল আট কোটি। পৃথিবীর অফ্টম 

বৃহত্তম জনাকীর্ণ দেশ। শুধু ভূমির পরিমাপ দিয়ে বিচার করলে, লোকসংখা'র 
ঘনত্ব দাঁড়ায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 1200 জন। লোকসংখাণার শতকরা আশি 

জন মুসলমান ; বাকীরা হিন্দ্র, বৌদ্ধ, শ্রীস্টান ও প্রকৃতিপ্রাণ-পুজারী উপজাতি । 
উপজাতীয়রা প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত। অঞ্চলে । দিনাজপুর 
ও রাজশাহী থেকে শুরু করে, ময়মনমিংহ ও শ্রীহট্রের ভিতর দিয়ে এ অঞ্চল 

অবিচ্ছিন্নভাবে চলে গেছে পার্বত্য চট্রগ্রামের ভিতর অবধি । 

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশে একমাত্র উপজাতিপ্রধান জেলা । এই অঞ্চলে প্রায় 
বারো রকম বিভিন্ন উপজাতি বাস করে। এদের মধো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল 
স্বাধীনচেতা চাকমা! এবং মগ, রামায় যাদের প্রচুর খ্যাতি। এছাড়া আছে মুরাং, 
শেন্ডু, পাংখো, তাংচাংগিয়া, তিপরা, কুকী, লুশাই ও বনযোগী । এদের মধ্যে 

কিছু উপজাতিকে ভারতেও দেখা যায়। ময়মনসিং ও টাঙ্গাইলের উত্তরসীমান্তের 
সমস্তটা জুড়ে ও শ্রীহট্রের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, গারো, হাজং, দলুই, হোড়ি, বুনা, 
খাসি ও মণিপুরীদের বসতি আছে। ওরাও, সাঁওতাল, রাজবংশী, হে! এবং 

মুণ্ডাদের বসতি রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরের উত্তরাঞ্চলের সমতল- 



বাংলার উপকূলে ন্ 

ভূমিতে । এই উপজাঁতীয়দের সবাই তাদের জীবনধারার একটা নিজস্ব ম্বাতন্তর 

বজায় রাখতে পেরেছে । সীমান্তের ওপারে ভারতে তাদের জাতভাইদের একই 

এতিহ্া। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের মধ্যে এদের অবদান বড কম নয়। 

বাংলাদেশে শতকরা 90 জন লোক গ্রামে বাস করে । প্রায় তিন কোটি সামগ্রিক 

শ্রমজীবার মধে) অন্ততঃ «ই কোটি নিখুক্ত কাষকাজে। কুঁষকের পরিবারের সংখ্যা 

প্রায় 90 লক্ষ । এদের মধে) 30 লক্ষের উপরে কৃষক ভূমিহীন ও চার লক্ষের কিছু 

বেশী জনপ্রতি এক হেক্টারের কম জমির অধিকীরী। মাত্র 30 হাজার কৃষক দশ 

হেক্টার বা তার বেশী জমি ভোগ করে। এগুলি সমগ্র কবিত এলাকার শতকরা 

34 ভাগ । চাষের উপযুক্ত জমি এক কোট হেক্টারের অল্প কিছু উপরে । এর 

মধো শতকরা 83 ভাগ চাষ করা হচ্ছে। মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র 0.12 

হক্টীর ও প্রতে।ক বর্গ কিলোমিটার অন্ততঃ 916 জন মানুষকে প্রতিপালন করে। 

শতকরা 25 ভাগ মি সমতল, উর্বর পলিমাটিযুক্ত সমভূমি । মাটি অতি উর 

হওয়া সত্ত্বেও, উৎপাদন হেক্টার প্রতি প্রায় 1.2টন। পৃথিবীর মধে। সবচেয়ে কম। 

এর কারণ অংশতঃ খামখেয়ালা আবহাওয়।, উৎপাদনে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বনের 

অভাব ও পক্ষপাতহষ্ট ভূমিসম্পর্ক। সমস্ত কষিত ভূমির শতকরা মাত্র পাচ ভাগ 

জলসেচ পায়। প্রধান শঙ্য ধান। এর উৎপাদন 95 লক্ষ হেক্টার জুড়ে, অথবা 

অন্যান্ত বড় উৎপাদনের সমগ্র এলাকার শতকরা 90 ভাগে। গম ফলে প্রায় 

160,000 হেক্টার জমিতে, পাট 800,000, তামাক 47,000 ও আথ 153,000 হেক্টার 

জমিতে । সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী পাট উৎপাদন করে। 

চ-বাগাঁন আছে 151টি, বেশীর ভাগই শ্রীহট্ে। রবাঁরের জন্যও অল্প কিছু জমি 

আছে । বাংলাদেশে ফলের উৎপাদন প্র্নর, যেমন আম, কলা, আনারস, তরমুজ, 

নারকোল, পেয়ারা, লিচু প্রভৃতি । 
বাংলাদেশের 22 লক্ষ হেক্টার জুড়ে জঙ্গল। সারা দেশের আয়তনের শতকরা 

16.12 াঁগ এর এলাকা । সবচেয়ে বিস্তৃত জঙ্গল সুন্দরবন, যার এলাকা প্রায় 

600,000 হেক্টার। সদা সবুজে ভরা, বর্ষণমুখর বনাঞ্চল, ভারতের সুন্দরবনের 

প্রসারণ । সমুদ্রের খাড়ি, ছোট নদী, খাল বিন ও জলাজমি এর অলংকার। 

সুপরিচিত 'রয়েল বেঙ্গল টাইগাঁর' ছাড়াও এর বুকে বাস করে অজন্র কুমীর, চিত্রিত 

হরিণ, বাঁদর, ময়াল ও গ্রীষ্মমগ্ডলের পক্ষীকুল। অন্যান্য জঙ্গলের মধে), ময়মনসিং- 

এর মধুপুর । টাঙ্গাইল ও ভাওয়াল থেকে দক্ষিণে ঢাকার কাছাকাছি পথন্ত এর 

পরিধি । জঙ্গল থেকে বছরে 4 লক্ষ টন কাঠ ও 12 লক্ষ টন স্বালানী কাঠ সংগৃহীত হয়। 
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বাংলাদেশে খনিজ উৎপাদন অতি সীমিত। দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের শেষ প্রান্তে 

পাহাড়ী অঞ্চলে ত! সীমাবদ্ধ। সৰচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রাকৃতিক গাস। সঞ্চিত 

গাঁসের হিসাব করা হয়েছে 250 কোটি ঘন মিটার, সাতটি ক্ষেত্র জুড়ে যার বিস্তৃতি । 

এই গযাস গৃহস্থ সংসারে ও কলকারখানাতে জ্বালানী সরবরাহ করতে তো পারেই, 

সার তৈরীর কারখানাঁও চালু রাখতে পারে। 

জামালপুরে প্রায় 100 কোট টন উচ্চমানের কয়লার খোঁজ পাওয়া গেছে, কিন্ত 

প্রায় 900 মিটার গভীরে, প্রায়োগিক দিক থেকে তা উদ্ধার করতে যাওয়া প্রচুর 

ব্য়সাপেক্ষ। কিছু কিছু এলাকায় অবশ্য জলাঁজমির উত্ভিজ্জ কয়লার যোগাড় 

আছে। পাথুরে চুণ আটট বিভিন্ন জায়গায় পাঁওয়! গেছে, কিন্তু তা সিমেন্ট শিল্পের 
প্রয়োজন অনুসারে যথেষ্ট নয়। এছাড়া আছে চীনামাটি ও স্ফটিক। পার্বত্য 
চট্টগ্রামে পাওয়! লোহার সামান্থ রসদ টেনে তোলা অর্থনৈতিকভাবে কাধকর নয়। 
তেজক্ক্রিয় ধাতব পদাথের দাম ধা হয়েছে 60 লক্ষ ডলার । 

প্রশাসনিকভাবে বাংলাদেশকে উনিশটি জেলায় ভাগ করা হয়েছে : ঢাকা, 
ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, পটুয়াখালি, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ময়মনসিং, 
টাঙ্গাইল, শ্রীহট, পাবনা, কুষ্টিয়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম ও 
পাতা চট্রগ্রাম । সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহর : 15 লক্ষ লোকসংখ]াঁর ঢাকা, 436,000 
লোকসংখ্যার খুলনা, এবং 242,000 লোকসংখ্যর চট্টগ্রাম (1974) | বাংলাদেশের 
গ্রীষ্মকাল আর, শীতকাল মোটামুটি ঠাণ্ডা ও বর্ষা প্রবল বর্ষণবন্ল। সবচেয়ে 
উপভোগ) খাত শীতকাল । বাংলাদেশ অবশ্য সবচেয়ে সুন্দর বর্ষাকালে ৷ ঘনায়মান 
কালো জলভর মেঘ, মাটির ভরা সবুজের সঙ্গে এক আশ্চর্য বৈসাদৃশ্য রচন৷ করে। 
থৈ থৈ জলে চওড়া নদীর কূল ভেসে যায়। বর্ষা মানুষের দুর্ভাগও ডেকে আনে। 
নদীবনছুল দেশের প্রধান যানবাহন নৌকা ও স্টামার। ফুলে ফেঁপে ওঠা নদীর 
উত্তাল ঢেউয়ের দোলায় অতিরিক্ত সংখ্যায় যাত্রীভর1 এই হালকা যানবাহনগুলি 
প্রায়ই উন্টে গিয়ে বন্ধ প্রাণহানি ঘটায় । 

বহিরাগত দর্শকদের আকর্ষণ ঝরার মত বাংলাদেশে অনেক কিছু মনোজ্ঞ উপকরণ 
আছে : প্রত্ততাত্বিক স্থান, প্রাচীন ও নবীন স্মতিসৌধ, মনোরম সমুদ্রতীর, ও 
প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্ত জানোয়ার ও পাখী । 

রাজধানী শহর ঢাকা, 1608 শ্রীস্টান্দে সবুবে বাংলার মোগল রাজপ্রতিনিধিদের 
শাসনকেন্দ্র হিসাবে স্থাপিত হয়। এই সময় থেকে শহর গ্রড়ে তোলার যে কাজ শুরু 
হয়, তার চিহ্ন আজও অটুট । 1678 সালে লালবাগ কেল্লা গড়েন গুরংজেবের পুত্র 
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মহম্মদ আজম শা। নবাব শায়েস্তা খানের কন্যা পরীবিবির কবরস্থাণ এখানে । 

লালবাগ ছাড়াও আছে বনুসংখাক সুদৃশ্য মসজিদ, সাঁত মসজিদ যার অন্যতম । সাতটি 

গম্বজবিশিষ্ট এই মসজিদটি নিযিত হয় 1680 শ্রীস্টাবে । 

ঢাকাতে নৃতন ও পুরাঁতনের স্থান খুব কাছাকাছি। শহরের কেক্দ্রস্থলে 

পাকিস্তানীর1! মক্কার পবিত্র কা'বার অনুসরণে এক বৃহদায়তন মহিমময় মসজিদ 

নিশ্নাণ করেছে । আমুব রাজতে নিম্িত নতুন রাজধানী স্থপতিবিদ্যার এক 
আধুনিকতম নিদর্শন । আশপাশের শিল্পাঞ্চলগুলি, যথ। নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা", টঙ্গী ও 

তেজগীও সহ ঢাকা একট] বধিক্ণ শিল্প ও বাণিজাকেন্দ্র । এখানে আছে বাংলাদেশের 

প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি, একটি ছোট জাদুঘর, বন্ত সাংস্কৃতিক সংস্থা, 

প্রধান সংবাদপত্রগুলির অফিস ও একটিমাত্র দূরদ্শনকেন্দ্র (1978) । বন্থ-প্রসারিত 
বেতার কেক্দ্রগুলির প্রধান দপ্তরও ঢাকায়। 

ঢাক থেকে 23 কিলোমিটার দূরে সোনারগীও ; দশম শতাব্দীতে বাংলাদেশের 

রাজধানী । সেখানে আছে প্রাচীন স্মৃতিসৌধের প্রাচুর্ধ_ভগ্ন সৌধ, ভাস্কর্য, মসজিদ, 

কবরস্থান। একটি হস্তশিল্পকেন্দ্র ও একট জাদুঘর সেখানে স্তাপন করা হ্চ্ছে। 

বাংলাদেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর চট্টগ্রাম । কর্ণফুলী নদীর তীরে এটি একটি 

কম্নবান্ত আন্তর্জাতিক সমৃদ্রবন্দর। পাহাডের পটভূমিতে চট্টগ্রামকে এক অপরূপ ছবির 

মত মনে হয়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, 'কুহেলি 

আর জল থেকে উথ্থিতা' ঘৃমন্ত সুন্দরী ।' যদিও অনেকটা পরিবধিত ও আধুনিকীকৃত, 
চট্টগ্রাম সেই পুরোন চরিত্রের এখনও কিছুটা বাচিয়ে রেখেছে । এখানেও বেশ কিছু 

মসজিদ আছে-_ চতুর্দশ শতাব্দীতে নিগ্নিত, যেমন কাদ্দম মুবারক মসজিদ ও 
চিল্লা বদর শা। চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে । বাংলাদেশের সবচেয়ে উন্নত 

অঞ্চল এটি । এখানে আরও আছে মোটরগাডী, সার, পুতবিদ্যা, রাসায়নিক দ্রব্য, 

তামাক, কাঠ ও চামডা পাকা করার কলকারখানা । দেশের একমাত্র ই্পাভ 

কারখানা ও তৈল শোধনাগারও এখানেই । 

চট্টগ্রাম থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে সীতাকুণ্ডের উষ্ণ প্রত্রবণ, হিন্দ্ব ও 
বৌদ্ধদের তীর্থস্থান। জনশ্রতি যে, এখানকার বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধের পায়ের ছাপ 

আছে । চট্টগ্রামের 153 কিলোমিটার দক্ষিণে কক্সবাজার, ছুটি কাটানোর জায়গা । 

এখানে বেলাভূমি পৃথিবীর মধো দীর্ঘতম, 121 কিলোমিটার। 9? কিলোমিটার 

ধরে এর সমান্তরাল সবুজ পাহাড়ের সারি সমুদ্রের পটভূমি রচনা করেছে আকা। 

ছবির মত। আর একটি মনোহর জায়গা কাপ্তাই, চট্টগ্রাম থেকে 64 কিলোমিটার 
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দূরে । পার্বত্য চট্রগ্রামের এক ঘন জঙ্গলকে রূপান্তরিত করা হয়েছে 687 স্কোয়ার 

কিলোমিটারব্যাপী জলাশয়ে । বিদ্বুং উৎপাদনের উদ্দেশ্তে কর্ণফুলী নদীতে নিম্মিত 

একট বাধের ফলে এই অপূব সুন্দর কৃত্রিম হ্রদের সৃি। ঘন সবুজ অরণ্যে ঘেরা, 

ছোট খশ্ুদ্বীপে ভরা । এই হ্রদের বুকে মোটরবোটে ভ্রমণ এক পরম উপভোগা 
অভিজ্ঞতা । 

ঢাকা থেকে 9? কিলোমিটার দুরে কুমিল্লা । গ্রামোন্নয়ন আকাদমীর জন্বা খাত। 

বাংলাদেশের গ্রাম সমবায় সমিতি আন্দোলনের পুরোধা । সপ্তম শতাব্দীর এক 
সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের পাশেই এর অবস্থিতি । নীচু পাহাডের ঢালু গায়ে, ময়নামতী- 

লালমাই গিরিপথের উপরে দ্বাদশ শতাব্দী বাপী প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বনু ধ্বংসাবশেষ 

ছড়ানো । বন্ধ স্তুপ ও একটি বিরাট মঠের ধ্বংসাবশেষ সহ প্রচুর নিষ্মাণকার্ধের ত্রখানে 
সমারোহ । যশ ও গৌরবের দিনে বেন্দ্রীয় দেবালয়ের আকৃতি নিশ্চয় মহিমান্বিত 

ছিল । 

শ্রীহট বাংলাদেশের চাঁউংপাদন অঞ্চল। ঢালু পাহাড়ের গড়ানো চত্বরে, মখমল- 

সবুজ চায়ের ঝোপগুলিকে বড সুন্দর দেখায়। চা-বাগানের মর্মস্থলে শরীমলে একটি 
চাগবেষণাকেন্দ্র আছে। চা ছাড়া শ্রীহট্ে অন্তান্ত বড শিল্প সিমেন্ট ও কাগজ । 

এখানেও প্রাকৃতিক গণাসের প্রাচুধ। লোভনীয় বাঁশের তৈরী জিনিস ও ভাতে বোনা 
রংদার মণিপুরী কাপড় পাওয়া যায়। শ্রীহট্রে আনারস ও কমলালেবু ফলে। 
শীতকালে লক্ষ লক্ষ দেশান্তরী পাখী এখানে বাসা খোজে | 

পৃথিবীর সৃক্ধ্রতম পাটের উৎপাদন হয় ময়মনসিং-এ। পাটের দিনে সারা রাস্তা 
জুড়ে ভিজে পাট শুকোতে দেওয়া হয়। রাস্তার ধারে দেখা যায়, পুরুষ ও মেয়ের। 
ইাটুজলে দাড়িয়ে পাটের আশ পরিষ্কার করছে । বছরের শেষ দিকে দেখা যায়, 
গায়ের মেলাগুলো বস্তা বন্তা সোনালী পাটে ভরে গেছে। ময়মনসিং উদ্নদরের 
চাল ও নোনতা, কিছুট। কষা স্বাদের পনীর তৈরী করে । দেশের একমাত্র কৃষি- 

বিদ্যালয় এখানে । সম্বদ্ধ লোকগাথার জন্মস্থান ময়মনসিং । 

বগুড়া উন্নয়নশীল শিল্পকেন্ত্র। এখানে অনেকগুলি চিনি, কাপড় ও রসায়নের 
কারখানা গড়ে উঠেছে। এর তাতবস্ত্রের চাহিদা সারা দেশে । নিকটেই, করতোয়া 
নদীর পারে শায়িত মহাস্থানগড়, বাংলাদেশের আদি রাজধানী । এই ধ্বংসত্তুপের 
প্রতিটি পাথরের এক নিজস্ব ইতিহাস আছে, যদিও তা এখনও ভূগতনিহিত। এখানে 

আছে শ্রীস্টপূর্ব তৃতায় শতাব্দী পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক এক সভ্যতার অবশিষ্ট । 

যে ইতিহাসে এখনও পধন্ত প্রত্ুতান্বিকের কোদালের দাগ পডেনি। 
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রাজশাহী আর এক বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শহর | বারেক গবেষণা জাদুঘর নামে 

এখানেও একট সমৃদ্ধ জাদুঘর ও গবেষণাকেন্ত্র আছে । আম, লিটু ও রেশমী কাপড়ের 

জন্য এই ভেলা বিখণাত। রাজশাহীতে রেশমের গুটিপোকা চাঁষ করার সংস্া আছে। 

এই ছেলায়, হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত বৃহ্ত্রম বৌদ্ধমণের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় । 

পাহাঁডের মত উচ্চতার দরুণ এর নাম পাহাঙপুর। আসল মঠের চাঁরিধারে সবত্ 
সন্নাপীদের গুহাকক্ষের ভগ্রাবশেষ। বহির্দেয়ালগুলিতে অপুধ সুন্দর পোড়ামাটির 

ফলক জট] । অষ্টম শতাব্দীতে পালবংশের রাজত্বে প্রজাদের জীবনধারা সম্পর্কে 

একটা আভাস পাঁওয়। যায় এগুলি থেকে । 

বাংলাদেশের একেবারে উত্তরে দিনাজপুর জেলা । এখানে উচ্ুদরের আখ ও 

তামাকের চাঁষ হয়। দিনাঞ্পুর শহরের কাছে কান্তানগরে অষ্টাদশ শতাব্দীর 

শেষভাগের হিন্দ্বমশ্দির আছে । মন্দিরের দেয়ালে বাংলাদেশী পোড়ামাটির কাজের 

সৃক্মতম শিল্পনিদর্শন পাওয়া যায়। এর প্রতিপাদ্য বিষয় রামায়ণ ও মহাভারতের 

দৃশ্যাবলী | | 

ঢাকার 322 কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে খুলন', দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্পপ্রধান 

শহর | এটি একট সমৃদ্ধ অন্তর্দেশীয় বন্দর | এখানে একটি সুসজ্জিত জাহাজ নিমাণ ও 
মেরামত কেন্দ্র আছে, ঠাণ্ডা গুদামঘর, টেলিফোন ভারের কারখানা, বিছং সরবরাহ 

কেন্দ্র ও নিউজপ্রিন্ট তৈরীর কারখানা আছে। খুলন1 থেকে 32 কিলোমিটার দূরে 
পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীন খান জাহান আলির ষাট গন্ুগওয়ালা মসজিদ আছে। 

সুন্দরবনের উদ্ট অংশে অবস্থিত, দেশের 'দ্বতীয় বন্দর চালনাঁতে পৌছবার প্রবেশদ্বার 
খুলনা । 

এই হল বাংলাদেশ...বিচিএ সৌন্দর্যে ভরা । আন্তরিক ও অতিথিবংসল এর মানুয, 

নদশর মত প্রাণৌচ্ছল, নদীর মতই কখনও স্থির, শান্ত, কখনও সহস। বিদ্রোহে উত্তাল, 

প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির গর্বে গৰ্িত। ] 



তিন 
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বক্ষে তার কত লক্ষ সভ্যতার স্মৃতি গেছে দাহ) 

কত শোর্য-সাআাজ্যের সীমা 
প্রেম-পুণা-পৃজার গরিমা 

অকলঙ্ক সৌন্দধ্োর বিভা 

গোরবের দিব] | 

_-জীবনানন্দ দাশ 

বাংলাদেশের একটা নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসকে পুনযোজন করার কোন প্রচেষ্টা 

এখনো পর্যন্ত হয়নি। কাজট! কঠিন। ভারতীয় ও বিদেশী বইতে প্রাচীনতম যুগ 

সম্পর্কে শুধু খণ্ডিত সংবাদ পাওয়া যায়। প্রত্রতাত্বিক ধ্বংসাবশেষ থেকে জ্ঞানসম্পদ 

আহরণ করা সম্ভব ছিল, কিন্ত এপর্যন্ত তাতে বিশেষ যড় নেওয়া হয়নি। শ্রীস্টপুব 

মুগ থেকে শ্রীস্টপরবর্তী সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র বংালাদেশের পশ্চিম ও উত্তরাংশের 

ইতিহাস সঞ্চিত আছে বগুড়ার কাছে মহাস্থানগড়ে । কিন্তু এই জ্ভানভাগারের দরজা 

খোলার কোন চেষ্টাই প্রায় হয়নি। নিঃসন্দেহ, বাংলাদেশের ইতিহাসে এত ফীঁক 

আছে, যা একমাত্র পগিতেরাই পূরণ করতে পারেন । 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুঁকীদের আগমনের পর, কিছু এতিহাসিক দলিল লিখিত 

হয়। তবুও ফাক থেকে গেছে, কারণ বাংলাদেশের ইতিহাস উপমহাদেশের বাকী 

অংশের সঙ্গে এমনভাবে জড়ানো, যে সে-গিট ছাড়ানো! সহজ কথা নয় । ব্রিটিশের 

ওপনিবেশিক শাসনের যুগ সন্বন্ধেও এই একই কথা খাটে, যদিও তার বিশদ দলিল 

পাওয়া যায়। 

মনে হয়, শ্রীস্টপৃর্ব প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে আর্ধপ্রভাব বাংলাদেশে পৌছয়নি । 

বঙ্গ__যাকে ব্রন্গপুত্রের পুবপারে অবস্থিত অঞ্চলের সঙ্গে একীভূত করা হয়--তার 
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কোন উল্লেখ প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। আর্ধদের সঙ্গে এই অঞ্চল- 
বাসী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় উপজাতির প্রথম যোগাযোগ স্প্টতঃই খুব মধুর হয়নি । 
'এতরেয় আরণাক'-এ বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় এক পাখী হিসেবে, সম্ভবতঃ 

'টোটেম' বা কোন উপজাতির প্রতীক হিসেবে । ত্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এতরেয় 
ব্রাহ্মণ, পুণ্ড,দের সমাজবহিভূর্তি উপজাতি বলে বর্ণনা করেন। তাদের বগুড়া- 

রংপুর অঞ্চলে পৃগু, বর্ধনের সঙ্গে জড়িত করা হয়েছিল । এতরেয় ব্রান্মণ বঙ্গে এক 
দসুুসম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন। আর্ধগণ তাদের ভাষা ও আচারববহাঁরকে 

বর্বরসুলভ জ্ঞান করতেন । এটা পরিষ্কার, যে স্ুপরিসর নদীগুলি বাংলাদেশবাসীদের 
বহিঃশক্রর আক্রমণের হাত থেকে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার কাজ করত । সেইসঙ্গে এই 

বিশাল উপমহাদেশের অন্যান্ত অঞ্চলবাসীদের কাছ থেকে তাদের বেশ কিছুট! দুরে 
সরিয়ে রেখেছিল। 

দুঃসাহসিক পরটকদের অবশ্য ঠেকিয়ে রাখা যেতনা । প্রাচীন পৌরাশিক কাহিনী 
অনুসারে এখানে সব্প্রথম আগন্তক অতিথি হলেন রামায়ণখ্যাত বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ। 

তিতিক্ষু নামে রাজা দ্বার। স্থাপিত 'পূর্বদেশের রাজতের" অনব-শাসকগোষ্ঠীর উল্লেখ 
পাওয়া যায়। তার এক বংশধর বালি। ভার অনুরোধে খাষি দীর্ঘতামস মামাত্য ও 

বাঁলিপত্রী রানী সুদেষ্জ। পাঁচটি পুত্রসম্ভানের জন্ম দেন। এই পাঁচ বংশধরগণ পাঁচটি 

উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে সারা পৃরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । এদের মধ্যে দুই উপজাতির 

নাম বজ এবং পুশ) | 

এ সবের উল্লেখ শ্রীস্টপূর তৃতীয় শতাব্দীর পুঁথিতে পাওয়া যাঁয়। অতএব এট] ধরে 

নেওয়া যায় ষে, লিখিত ইতিহাসে বাংলাদেশের উদ্তবের সময়ে, আদিম, গোষ্ঠীতাস্ত্রিক 

উপজাতীয় সমাজগুলির স্থান নিয়েছিল ছোট ছোট রাজত্ব । আধদের সঙ্গে যোগা- 

যোগাযোগের ফলে, তৃযূল সংঘাত ও বিবাহসূত্রে মৈত্রী, এই দুই রকম অবস্থাই দেখা 

ষাঁয়. এমনকি শাসকশ্রেণীর মধ্যেও । অযোধ। ও বঙজের রাজবংশের মধো বৈবাহিক 

সম্পর্কের উল্লেখ রামায়ণ ও মহাভারতে পাওয়া যায়। পুণ্ড,বংশীয় বাস্দেবের 

কীতিকথার প্রহর উল্লেখ মহাভারতে আছে। জরাসন্ধের সঙ্গে তার মৈত্রী পাগুব- 
শিবিরে প্রভূত চিন্তার কারণ হয়েছিল। পুণু,বর্ন ও বঙ্গ উভয়কেই প্রাকৃতিক সম্পদ 
ও শিল্পে সম্বন্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে । বঙ্গ এবং পুণ্ডে র শাসকরা হাতীর পিঠে 

মুক্তো ও বন্ুমূল্য বন্ত্রাদি চড়িয়ে দুযৌধনের রাজসভায় এসেছিলেন। 

মহীস্থানগড়ে পাওয়৷ ভগ্রাবশেষ থেকে বোঝা যায় যে এই অঞ্চল শ্রীস্টোত্তর তৃতীয় 
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শতাকীতে মৌর্য শাসনের অন্তর্গত হয়েছিল । এই সময়ের মধো বাংলাদেশে সম্ভবতঃ 

পাঁচটি বিভিন্ন অঞ্চলের উদ্ভব হয় : বারেন্দ্রী, বঙ্গ, পৃণু,বর্ধন হরিকেল ও সমতট । 

বিভিন্ন মহারথী, রাজবংশ ও রাজতের উ্থানপতন সম্পর্কে বলতে শিয়ে এদের উল্লেখ 

বার বার আসে। এই অঞ্চলকে নিদিষ্ট ও পরিষ্কারভাবে স্থিরীকৃত করা সবসময়ে 

সম্ভব নয়। গঙ্গার পূর্পারে ও পশ্চিমবঙ্গের নিকটতম প্রতিবেশী বারেন্দ্রীকে 

সাধারণভাবে রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর অঞ্চলের সঙ্গে একীভূত করা হয়। বঙ্গ 

সম্ভবতঃ ছিল মধ বাংলাদেশে, তথা ঢাকা-ময়মনসিং অঞ্চলে । পরবর্তী যুগে সমস্ত 
এলাকাটিই বঙ্গ নাম গ্রহণ করে যা পরে বাঙ্গলা নামে খাঁত। তারও পরে পশ্চিম- 

বঙ্গও এর অন্তর্গত হয়। বগুড়া-দিনাজপুর এলাকা নিয়ে তৈরী পণ্ড, বর্ধনকে সম্ভবতঃ 
উত্তর বাংলাদেশ বলা যায়। শ্রীহট-ত্রিপূরা-কুমিল্লা দিয়ে তৈরী পূর্ব অংশের নাম 
ছিল হরিকেল। টট্টগ্রাম-খুলনা-যশোর এলাকা নিয়ে দক্ষিণে সমতট পশ্চিমবঙ্গের 
24 পরগণ' পধন্ত বিস্তৃত ছিল। 

মোদের সময় থেকে, বহু রাজবংশ, বিচিন্ন যুগে এবং এই বন্ৃবিস্তুত উপমহাদেশের 
বিভিন্ন অংশ থেকে সমগ্র দেশের উপরে একটা কেন্দ্রীভূত শাসনবাবস্থা স্তাপন করার 
বার্থ চেষ্টা করেছে । তাদের সাফল। দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । সেই সব সাআাজ। ভেঙে 
টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সাফলা অর্জন করল ইংরেজরা । তারাও যখন যেতে 
বাধ্য হল, তখন যাবার সময় দেশবিভাগের আকারে রেখে গেল ভাঙা টুকরোগুলে। 

সারা ইতিহাস জুড়ে, মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য ছাঁঙা, যারাই সেখানে সাআজা 
স্থাপন করতে এসেছে, বাংলাদেশ তাদের সে কাজে বিদ্ব ঘটিয়েছে । অল্প সময়ের 
জন্য বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে এসেছে বটে, কিন্তু ঘন ঘন বিদ্রোহ 
হয়েছে, অনেক সময়েই পূর্ণ স্বাধীনতা ৰা কার্ধতঃ স্বাধীনতার অবস্থায় পৌছেচে। 
অফম শ্রীস্টাব থেকে অবশ্য বাংলাদেশের ভাগা তার পশ্চিমী প্রতিষেশার ভাগোর 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে যায়। একাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি দুই দেশের মধ্যে 
একই ভাষা গড়ে ওঠে, সে-ভাষা-__বাংল। ভাষা। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে, বিভিন্ন 
যেসব জায়গা বাংলাদেশের অন্তর্গত ছিল, তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কোন 
উল্লেখ প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। মোগলদের অধীনে, বাংলাদেশ সবে বাংলার একাংশে 
পরিণত হয়। 

চতুর্থ শতাব্দীতে, সমৃত্রগুপ্তের সাম্রাজা বাংলাদেশের সীমান্ত অবধি বিস্তৃত হয়। 
সে-অঞ্চলের গোষ্ঠীপতিরা কর দেবার অধীনতা স্বীকার করে আক্রমণ প্রতিহত 
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করলেন। দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত যখন সে-অঞ্চলকে আপন সাআীজাভুক্ত করতে চাইলেন, 
তখন কঠিন বাধার সম্মুখীন হলেন। গোষ্ঠীপতিদের একটা দল গড়ে উঠল, গুণ 
সাআীজো এই প্রথম বিদ্রোহের ধ্বজা উল । একটা অধ-স্বাধীনতার অবস্থা বজায় 

রইল । 506 শতাব্দীতে বাণিয়গুপ্ত নামে সম্ভবতঃ গুপ্তরাজবংশের এক বংশধর, 

বঙ্গের স্বাধীন শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। পরবর্তী 

বংসরে গোপচন্দ্র তাকে গদীচু(ত করলেন। বাংলাদেশ অঞ্চলের উপরে সার্বভৌম 

গুপ্ত প্রভৃত্বের এখানেই সমাপ্তি খটে। বিভিন্ন তাত্রলিপি অনুসারে গোপচক্দ্রে 

প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 575 শতাব্দী! পর্যস্ত শাসন করেছিল। ধর্নাদিতা শোপচন্দ্রের 

উত্তরাধিকারী । ধর্মীদিতোর পরে সিংহাসনে বসলেন তদীয় পুত্র সমাচার দেব । 

সম্ভবতঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু অংশ পর্যন্ত 
তাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল, এ ছাডা এই রাজাদের সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় 

নাঁ। সপ্তম শতাব্দীর গোডার দিকে পৃথুবার ও সুধন্াদিতা নামে অন্য দুইজন 
শাসকের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় মুদ্রা ও পদকের মাধামে। 

সপ্তম শতাব্দীতে পশ্চিমদিক থেকে শশাঙ্ক এসে বাংলাদেশের অধিকাংশ 

নিজ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করলেন । পুণ্ডে,র উল্লেখ পাওয়া যায় তার একটি রাজধানী 
হিসাবে । গুপ্ত সাআীজোর পতশনোত্তর অরাজক অবস্থার পরে তার রাজতু সম্পর্কে 

কিছু লিখিত দলিল পাওয়া যায় । মধাযুগের এক বৌদ্ধ বিবরণী "মঞ্ত্ুশ্রী মূলকল্প'-র 
মতানুসারে, হর্ষবর্ধন পুণু, আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু পদ্মার উত্তরে ও ভাগীরধীর 
পুর্বে কোন অঞ্চলের উপরে দখল বঙ্জায় রাখতে পারেন নি। এই বিবরণ হিউয়েন 
সাংও__যিনি এই এলাকায় প্রচুর ঘুরেছেন,_-মোটামুটি সমর্থন করেন। বাংলা 

অঞ্চলের পাঁচটি স্বাধীন রাজত্বের শামের মধে। তিনি পুণু,বধন ও সমতটের উল্লেখ 

করেছেন। তার মতে বঙ্গ ও সমতট ব্রান্মণ রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল । তার 

সমকালীন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা শীলভদ্র ছিলেন সমতটের ব্রাহ্মণ 

রাজপরিবারতূক্ত। 

খড়গরা এই রাজাদের গদীছ্রাত করে। তারা বোধহয় তিব্বত থেকে আক্রমণ 

করেছিল। খড়গরা ছিল বৌদ্ধ। আবার কনৌজের যশোবশ্রণেরও নাম শোনা যায় । 

ইনি বাংলাদেশের কিছু অংশের উপরে রাজত্ব বিস্তার করেন। কাশ্মীরের এতিহাসিক 

বিবরণী 'রাজতরজিণী”তে কাশ্মীর অধিপতি লঙলিতাদিতোর পত্র রাজকুমার 

জয়পদর পুণড বর্ধনে আগমনের কথার উল্লেখ আছে। জয়পদ, নিজের রাজত্ব 

হারিয়ে, পুণু বর্ধন শাসক জয়ন্তর কন্যাকে বিবাহ করেন। পশ্চিমবঙের গোঁড়ের 
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রাজার কাছে জয়ন্ত বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন । জয়পদ গৌড় আক্রমণ করে জয় 
করেন ও তার শ্বশুরকে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজোর অধিনায়কের পদে অধিষ্টিত 
করেন । এসব ঘটনা ঘটে সম্ভবতঃ সপ্তম ত্রীস্টাঝের শেষার্ধে এবং অষ্টম খ্রীস্টাবের 
প্রথম ভাগে। 

শশাঙ্ক এক শক্তিশালী ও বন্ুদুরবিস্তূত সাম্রাজা গঠন করে গৌড থেকে শাসনকার্ধ 
চালাতেন । মনে হয় তার মৃত্যুর পরে, বাংলাদেশের স্থানীয় গোষ্ঠীপতিরা পুনরায় 
তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে আভান্তরীণ সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই 
অবস্থা অষ্টম শতাব্দীর অর্ধভাগ পর্যন্ত, অর্থাং প্রায় একশ' বছর ধরে চলে। 
ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে যেসব শহর গড়ে উঠেছিল, সেগুপির অবনতি ঘটে । 
বশিকসম্দ্ধির প্রারস্ত এক অরাজক অবস্থার মধো ক্রমশঃ হতশ্রী হয়ে যায়। আক্রমণ 
ও আত্ন্তরীণ বিক্ষোভের এই যুগের শেষের দিকে সমতটের শাঁসক জয়ধর্জ ও তদীয় 
পুত্র শ্রীধর্ম, এবং বঙ্গের তংকালীন শাসক লোকনাথ ও জয়তুঙ্গবর্ষের নাম শোনা যায়। 

এর কয়েক বছর পরে, অষ্টম শতাব্দীর প্রায় মধাভাগে, বাংলাদেশের বিভিন্ন 
গোষ্ঠীপতিরা একযোগে তদের সৈন্দলকে সংহত করলেন বহিঃশত্রর পুনরাক্রণকে 
প্রতিহত করার জন্যে । উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে যে নানাবিধ শাসক-রাজবংশের 
আবির্ভাব ঘটেছিল, তারা ইতিপূর্বেই বাংলাদেশের উপরে নজর দিতে শুরু 
করছিলেন । 750 খুষ্টাবে, স্থানীয় গো্ঠীপতিরা গোপালকে ত্রাদের নেতা নির্বাচন 
করেন। তিব্ব্তী এঁতিহাসিক তারানাথের মতে গোপালের জন্ম পণ্ড বর্ধনের 
কাছাকাছি কোন স্থানে। তিনি ক্ষত্রিয় ও বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি বঙ্গে নিজের রাজা 
প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তার বিশ বছরের রাজতের মধো, তার রাজ্যসীমাস্ত আজকের 
পশ্চিমবঙ্গকৈও অতিক্রম করে যায়। 

যে পালসাআ্রাজ্য এক সময়ে উত্তর ভারতের অধিকাংশ দেশের উপরে প্রভূত করেছে, 
এমনকি দক্ষিণেও যার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, তার মহিমার আসল প্রতিষ্ঠাতা হলেন 
গোপালের পুত্র ধমপাল (752-94 শ্রীষ্টাব্ধ )। এট তাৎপর্যপূর্ণ যে, পালসাত্াজোর 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার আদি বাসভূমি বাংলাদেশের উপরে নিয়নত্রণ-অধিকীর ক্ষ 
হতে লাগল । বাংলাদেশে অবিরাম বহিঃশত্রর আক্রমণ চলছিল । সেইসঙ্গে এর 
কিছু কিছু অংশ কেন্দ্রীয় শাসক-পরিবারের গণ্ডী থেকে বার বার নিজেদের বিচ্ছিন্ন 
করে আনছিল। পাল রাজারাও অবশ্য কিছুদিন অস্তর অস্তরই নিজেদের ক্ষমতার 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছিলেন । কিন্তু অবশেষে তাদের মগধে নির্বাসন নিয়ে সন্ত থাকতে 
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হল। নিরবচ্ছিন্ন না হলেও পূর্বভারতের বিভিন্ন জায়গায় তাদের রাজত্ের ইতিহাসের 

ব্যাপ্তি চার শতাব্দী ধরে । তুকীদের আক্রমণে সে ইতিহাসের অবসান ঘটে । 

ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করার অল্পদিন পরেই উপমহাদেশের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে 

গুর্জর ও রাম্ট্রকৃটদের সঙ্গে ত্রিদলীয় লড়াইতে জড়িয়ে পঙলেন। তার দুঃসাহসিক 

সামরিক অভিযানে তিনি যত অগ্রসর হতে লাগলেন, বঙ্গ এবং বাংলাদেশের কিছু 

অংশের উপরে তার অধিকার ততই শিথিল হতে লাগল । দাক্ষিণাতে।র রাষ্ট্রকূটরা ও 

রাজস্থানের প্রতিহারর! এই অবস্থার সুযোগ নিল। স্থানীয় গোষ্টীপতিদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করে বিভিন্ন এলাকায় তার! সাময়িক অধিকার স্থাপন করল। এদের মধে) রাস্ট্রকুট 

রাঁজা তৃতীয় গোবিন্দ ও তার ছেলে সব ছয় বংসর বঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। তারপরে 

রাজ্যভাঁর চলে যায় প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্রের আয়ত্তে । 

ধর্মপালের ছেলে দেবপাল বঙ্গ পুনরুদ্ধার করেন, ও রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের 

যুদ্ধপচেষ্টাকে প্রতিহত করেন। পালসাম্রাজ। দেবপালের শাঁসনকালে গরিমার 

সর্বোচ্চ শীর্ষে পৌছয়। তীর মৃত্ার পরে যে অবনতি এল, সেই অবসরে বিভিন্ন 
স্থানীয় গোষ্ঠীপতিরা আবার তাদের স্বাধীনতা কায়েম করলেন । বিদেশী 

হানাদাররাও কিছুট। হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হল। পুণ্ু,বর্ন কিছুদিনের জন্ে 

প্রতিহার শাসকদের অধিকারে চলে গেল। মাঝে মাঝে অল্পদিনের জন্তে পালরা 

ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্টিত হচ্ছিলেন। প্রথমে নারায়ণ পাল, পরে প্রথম মহীপাল, ও 

সবশেষে রামপালের রাজত্বকাল সবই একাদশ শতাব্দীর গোডার দিকে । 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, দশম শতাব্দী, বিক্ষোভ, বহিঃশক্রর আক্রমণ ও স্বাধীন 

ক্ষুদ্রাজোর আবির্ভাবের আর একটা যুগ। পাঁলশাসনের র্বলতার সুযোগ নিয়ে 
তিব্বতের কম্বোজ রাজারা উত্তর-পূর দিক থেকে আক্রমণ করলেন। তারা 

হরিকেল-এ শ্রীহট্র-ত্রিপুরা এলাকাকে অন্তর্গত করে রাজত্ব স্থাপন করলেন। 

কান্তিদেবের রাজত্ব সম্ভবতঃ বাংলাদেশের কেন্দ্রস্থল পার হয়ে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত 

হয়েছিল। বর্ধমানপুর__হতে পারে সেটা আজকের বধমান-__এই রাজত্বের অংশ ছিল 

বলে জানা যায়। প্রায় একই সময়ে দক্ষিণে কুমিল্লার ময়নামভী অঞ্চলে, চন্দ্র 

রাজবংশের উদ্ভব হল। সমতট জয় করে চন্দ্রা উত্তরে এগিয়ে গেলেন। ত্রেলোক্য 

চন্দ্র ও তদীয় পুত্র শ্রীচন্দের রাজতু শ্রীহট্ের সীমান্ত থেকে বাখরগঞ্জ পযন্ত বিস্তৃত 

ছিল, বঙ্গ তার অন্তর্গত । পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত পর্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করতে গিয়ে 

ভ্রিলোক্যচন্দ্রকে মধ্যভারতের লক্ষ্মণ রাজার আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়। 

102] শ্রীস্টান্দে রাজেন্দ্র চোলার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, বাংলার বুকে চন্দ্র রাজত্বের 
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অবসান ঘটল । বঙ্গ এবং সমতট মিলে তখন বাঙ্গলা। শেষ চন্দ্র রাজা গোবিন্দচন্দ্ 

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। রাজেন্দ্র চোলা অবশ্য বাঙ্গলার উপরে অধিকার বজায় 

রাখতে বিফল হলেন । একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় চতুর্থা"শে বাঙ্গলা বর্মণ রাজাদের 

অধীনে চলে যায়। বর্মণ রাজারা তাদের পূর্বপুরুষকে যাদব উপজাতিভুক্ত বলতেন। 

শ্রীকৃষ্ণ এই বংশে জন্মেছিলেন বলে শোনা যায়। বর্ণ রাজারা তাই বহিঃশক্রর 
শামিল। জাতবর্মণ সমস্ত বাংলাদেশকে একীভূত করার চেষ্টা করলেন। তিনি 
দিবার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হলেন। দিবা ছিলেন পালরাঁজাদের এক কর্বধাক্ষ। ইনি 
কৈবর্তাবিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং 1075 খ্রীষ্টাব্দে বারেকন্দ্রীতে নিজের রাজত 
স্থাপন করেন। বর্মণ রাজাদের দেশজয়ের আমু বেশীদিন ছিল না। দিব/র ছেলে 
রুদ্রক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করলেন । তার পৌত্র ভীম অবশ্য পরাজিত হলেন 
রামপালের হাতে । র্রামপাল হরিবর্ণণকে ও পাল সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে বাধ। 
করেন । হরিবর্মণের রাজধানী ছিল বঙ্গের বিক্রমপুর ; মিথিলার নান্যাদেবের ক্রমান্বয় 
আক্রমণে তিনি ইতিপূর্বেই যথেষ্ট কাবু হয়ে পড়েছিলেন। 

বাংলায় পাল রাঙ্গত্বের অবনতির সঙ্গে একটা নতুন রাজবংশের আবির্ভাব হল । 
কল্নড বংশীয় সামস্তসেন প্রার সর্বা"শে স্বাধীন গোষ্ঠীপতি হয়ে গোঁড়ে রাজধানী স্থাপন 
করলেন। ইনি পালরাজাদের অধীনে কাজ করতেন। তার উত্তরাধিকারী হলেন 
তার পুত্র হেমন্ত সেন, এবং তদীয় পুত্র বিজয় সেন সিংহাসনে আরোহণ করলেন 1095 
্রীষ্টাব্ে। পূর্বভারতে এবার এক নতুন শক্তিধর দেখা দিল__সেন রাজবংশ 
বিজয় সেন মদন পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন, এবং শেষ অবধি পালদের বাঙ্গল 
থেকে বিতাড়িত করলেন। তারা কোন মতে মগধে টিকে রইলেন । 1162 খ্রীস্টাবর 
নাগাদ বিঞয় সেন বাংলাদেশে এলেন ও বারেন্দ্রী অধিকার করলেন । পূর্বদিকে 
অগ্রসর হয়ে তিনি শেষ বর্ণ রাজাকে পরাভূত করেন ও বাংলাদেশকে নিজ 
রাজ্যত্বক্ত করেন। এইভাবে, সমগ্র বাঙ্গল! পুনরায় এক শাসনের অধীনে আসে। 
তার পূর্দিকের রাজত্বের জন্তে তিনি বর্্রণ-রাজধানী বিক্রমপুরকে বেছে নিলেন, ও 
গোঁড তার পশ্চিমদিকের রাজধানী রয়ে গেল। 

এখন যে-অঞ্চলকে বাংলাদেশ বলা হয়, তার অধিকাংশ এলাকার উপরে সেনরা 
প্রায় একশ' বছর রাজত্ব করেন। তুকীদের বারংবার আক্রমণে তারা স্থানভ্রষট 
হলেন, ও তুকীর। সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করল। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন 
পূর্বদিকের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এলেন সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গীওতে । মোগল 
আক্রমণ ও সবে বাঙ্গলার সঙ্গে একীভূত হওয়ার আগে পর্যন্ত, বু শতাব্৷ ধরে 
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সোনার গাঁও পূর্বদিকের রাজধানী ছিল। 1178 শ্রীষ্টাবে বল্লাল সেনের উত্তরাধিকার 

ভার গ্রহণ করলেন তদীয় পুর লক্ষ্মণ সেন। তার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসরে উজ্জ্বল 

সামরিক কৃতিতের পরিচয় পাওয়! যায়। তিনি একদিকে পালরাজত্বের আসন 

মগধের মর্মস্থলে বুদ্ধগয়ী পধন্ত রাজত্ব বিস্তার করলেন, অন্বদিকে দক্ষিণে কলি 

পধন্ত, ও পূর্বে কামরপ পধন্ত। রাজধানী নদায়। খেকে তিনি ভারতের সমগ্র পূর্ব 

এলাকার শাসনকার্ধ চালাতেন । 

রাজত্বের শেষদিকে লক্ষ্মণসেন প্রমোদপ্রিয় হয়ে পড়েন, ও এই বিশাল দেশের 

উপরে উপযুক্ত কর্তৃত্ব বজায় রাখতে বার্থ হন। আভান্তরীণ বিরোধ জ্বলে ওঠে। 

অবশেষে 1199 সালে আসে বশতিয়ার খিলজির আক্রমণ । অতি অল্পসংখাক সৈন্য 

নিয়ে, বিনাযুদ্ধে তিশি লক্ষ্মণ সেনের পশ্চিম রাজত্বের অধিকারী হলেন। একদা- 

বিখ্যাত সামরিক নেতা নিঃশবে নদীয়। পরিতাাগ করে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ 

করলেন। লক্ষণ সেনের উত্তরাধিকারী তার পুত্র বিশ্বরূপ সেন। ইতিমধে। তুকারা 
বারেন্দ্রীতে একটা খাটি তৈরী করে বসতে পেরেছে । এখান থেকে সেনরাজাদের 

রাজত্বের মম্নস্থল বঙ্গবিজয়ের জন্য তার। প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। বিশ্বরূপ সেন 

1226 সালে তুকীদের পরাস্ত করেন, ও পরৰ তীকালে মালিক সৈফুদ্দীনের আক্রমণের 
প্রচেষ্টাকে রোধ করেন কেশব সেন। 

এয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, বঙ্গে সেনবংশের স্থান গ্রহণ করেন কুমিল্লা থেকে 

আগত দেববংশ। এই বংশের পুরুষত্বানন্দ প্রথম বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তিনি 

ছিলেন এক গ্রামসর্দার। তীর পুত্র মধুসূদন হরিকেলের কততৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীন 

গোষ্ঠীপতি হন। মধুসূদনের পুত্র বাসুদেব । বাসুদেবের পুত্র দামোদর হরিকেলের 

শাঁসককে উচ্ছেদ করে নিজ শাসন কুমিল্লার উত্তর পধস্ত বিস্তৃত করেন । দামোদরের 

পুত্র দনৃুজমাধব দশরথদেব বঙ্গবিজয় করে বাংলাদেশে সেনরাজতের অবসান 

ঘটালেন। দেশের এই অংশের উপরে তকী অধিকারকে ক্রমে স্বনিশ্চিত করেন 
স্বলতান বলবন। ইনি 1283 সালে সৃবর্ণগ্রামে দশরথদেবের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে 

আবদ্ধ হন। দশরথদেবের ম্বতার পরে বলবন পৃ এবং দক্ষিণ বাংলাদেশ সহ 

বাঙ্গলার উপরে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে এ দেশকে দিল্লীর অধীনে 

আনা হয়। কাধতঃ অবশ্য বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল বললে ভুল হয়না । যদিও 1338 

সাল পর্যন্ত বলবনের পরিবারভুক্ত লোকের হাতে এর শাসনভার রক্ষিত ছিল। 
বলবনের মৃত্যুর পরে, দিল্লী থেকে দেশের দূরত্ব ও নৌযুদ্ধে তুকীদের অনভিজ্ঞতার 

সবযোগ নিয়ে বলবন কর্তৃক নিযুক্ত আফগান গো্টীপতির ঘন ঘন নিজেদের স্বাধীনতা 
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জাহির করতে লাগলেন। রুকৃন-উদ্দীন এবং তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী শামস-উদ্- 

দীন বঙ্গ ও হরিকেলের মধাবর্তী সমগ্র এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণাধিকার বিস্তার 

করলেন । শামস্-উদ্-দীন অবশ্য তার পুত্র গিয়াস-উদ্-দীন বাহাদুরের কাছে বঙ্গের 

নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারান । গিয়াস-উদ্-দীন সৃবর্ণগ্রামকে তার রাজধানী করেন । 1314 

সালের মধ্যে তিনি সমগ্র এলাকায় অধিকার বিস্তার করেন! 

1324 সালে গিয়াস-উদ-দীন তৃঘলক বাংলার বুক অতিক্রম করে সুবর্ণগ্রাম পর্যন্ত 

অভিযান করেন। তীকে সাহায্য করেন শামস্-উদ-দীনের অপর এক পুত্র নাসির- 
উদ-দীন। কিন্তু এই অভিযানে বিশেষ কোন লাভ হয়না । তিনি শুধু গিয়াস-উদ-দীন 
বাহাদুরের পুত্র বাহাদুর খানকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে এলেন । আনুষ্ঠানিকভাবে 
বাংলাকে তিনভাগে ভাগ করণ হল. উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব। গিয়াস-উদ-দীন তৃঘলক 
তার পালিত পুত্র বাহ্রাম খানকে রাজধানী সুবর্ণগ্রাম সহ বঙ্ের এব দক্ষিপ- 
পশ্চিমে সাতগাওয়ের রাজ্যপাল নিযুক্ত করলেন । 

মহম্মদ-বিন-তুঘলক, পিতার সিংহাসনে আরোহণ করে বাহাদ্বরকে অবিলম্বে 
সুবর্ণগ্রামে যুক্ত রাজ্যপাল করে পাঠিয়ে দিলেন এবং 1324 সালে বাহরাম খানকে 
সাতগগাও-এর নিয়ন্বণ-অধিকার থেকেও বঞ্চিত করলেন। বঙ্গের সিংহাসনপ্রার্থী 
বাহাদুর থান স্বভাবতঃই স্বযোগ পাওয়ামাত্র বিদ্রোহ করলেন । বাহরাম খাঁন 

বিদ্রোহ দমন করে দিল্লী সৃূলতানের কর্তৃত্রকে সমতট পার হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত 
বিস্তৃত করলেন। 

1338 সালে, বাইরাম খানের অস্ত্রবাহক ফকর্-উদ-দীনের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে, 
বাংলাদেশের উপরে দিল্লীর আনুষ্ঠানিক কর্তৃতবেরও অবসান ঘটে । তিনি নিজেকে 
সুলতান ঘোষণা করেন ও স্বাধীন বাঙ্গলার ভিত্তিস্থাপন করেন। 1576 পর্যস্ত এই 
রাজত্ব বজায় থাকে । আকবরের এক সেনাপতি বাঙ্গলার শেষ আফগান স্ুলতাঁনকে 
পরাজিত ও হত্যা করার পর তাঁর অবসান ঘটে। মহম্মদ-বিন-তৃঘলকের হুকুমে, 
উত্তর বাংলার রাজ্যপাল কাদের খান বঙ্গ আক্রমণ করেন ও খুব স্বল্পকালের জন্য 
রাজধানী অধিকার করেন, কিন্ত পুনরায় ফকর্-উদ-দীন কর্তৃক.বিতাড়িত হন। 
শেষোক্তর পুত্র ইখতিয়ার-উদ-দীন গাজী শা 1350 সালে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন । 

ইতিমধ্যে কাদের খানের রাজসভার এক আধিকারিক হাজী ইলিয়াস শাহ, দিল্লীর 
স্বলতান রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 1346 সালে উত্তর বাঙ্গলায় নিজ স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন। এখান থেকে বঙ্গে অভিযান করে তিনি ইখতিয়ার-উদ-দীনকে 
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পরাজিত করেন ও সৃবর্ণগ্রাম দখল করেন। হাজী ইলিয়াস এখন নিজেকে 

সুলতান শামস্-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ বলে ঘোষণা করলেন। 1353-54 সালে 

ফিরোজ শাহ তৃঘলক বাংলাদেশ আক্রমণের প্রচেষ্টা করেন । শামস্-উদ-দীন, 
দিনাজপুরের কাছে নদী ও জঙ্গলে ঘেরা একডালার সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিলেন। 

বাঙালী নৌবহর প্রচণ্ড প্রতিরোধ করল। ফিরোজ অন্তপথে এগোবার চেষ্টা 

করলেন, কিন্তু শক্রভাবাপন্ন ও দৃঢ়চেতা দেশবাসীর মুখোমুখি হতে হল। সাধারণ 

মানুষকে ঘৃষ দিয়ে জয় করার সমস্ত প্রচেষ্টা বার্থ হল। ফিরোজ শাহ তুঘলক 
শান্তিস্বাপন করতে ও শামস্-উদ-দীনের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধা হলেন। 

রাশিয়ার জেনারেল বরফের মত বাংলাদেশের জেনারেল নদী আর একবার একটা 

গুরুত্বপূর্ণ জয়ের গৌরব অর্জন করল। 

1356 সালে শামস্-উদ-দীনের মৃত্য হয়, এবং তার পুত্র ও উত্তরাধিকার 

সিকন্দরকে ফিরোজ শাহ তৃঘলকের আর একটা আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। 

সিকন্দর তার পিতার কৌশল অবলম্বন করে একই ফল' পেলেন। বর্ধার আগে 

ফিরোজ পশ্চাদপসরণ করতে বাধা হন। সিকন্দরের মৃতু হয় তার বিদ্রোহী পুত্র 

গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ-র বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে । আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, যুদ্ধ ও 
গুপ্তহতার আর একট খুগ আসে। আজম 1310 সালে মারা যান। এর 

রাজত্বকালে, দিনাজপুরের এক স্থানীয় ভূম্বামী, গণেশ, কাধতঃ স্বাধীনতা অর্জন করে 

এ অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠী করেন । আজমের প্রপৌত্র আলা-উদ-দীন ফিরোজ 

শাহ, দক্ষিণ ও পৃরাঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন। পরবতীকালে এ অঞ্চলে ছুইজন 

স্বাধীন রাজার আবির্ভাব হয়, দনুজবর্ধনদেব ও মহেন্দ্র দেব। গণেশের পুত্র ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করেন, ও জালাল-উদ-দীন নামে পরিচিত হন। তার রাজত্ব সমগ্র মধা ও 

পূব বাংলাদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণে চট্টগ্রাম পধন্ত বিস্তৃত হয়। জালাল-উদ-দীন 

সতেরো বছর ধরে একট! স্থিতিশীল ও শঞ্তিশালী রাজত্ব চালিয়েছিলেন! 

এর পরবর্তী যুগ আবার অশান্তি ও বিক্ষোভে জর্জর | 143? সালে পূর্ববর্তী শাহ্ 
রাজত্বের নাসির-উদ-দখন মহম্মদ শাহ্, সৃবর্ণগ্রামের সিংহাসনে আরোহণ না করা 

পধনস্ত এই অবস্থা চলে। তার উত্তরাধিকারী রুকন-উদ-দীন বরবক শাহের 

রাজত্বকালে, সুবর্ণগ্রামের কর্তৃত্ব আর একবার পূব ও দক্ষিণে প্রসারিত হয়। পঞ্চদশ 

শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে সমগ্র বাংলাদেশ শাহ্ রাজত্বের অধীনে আসে । এই সময়ে 
আবার রুকন-উদ-দীনের হাবসী রক্ষীবাহিনীর প্রতিপত্তি ধৃদ্ধি পায়। প্রাসাদ- 

বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের ফলে বারবার শাসকদের পদচুযুতি ঘটতে থাকে । অবশেষে 
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তদানীন্তন হাবসী শাসক স্বলতান শাম্স-উদ-দীন মুজঃফর শাহের উজীর সঈদ 
ছুসেনের নেতৃত্বে 1493 সালে এক গণ-অভ্ভাথ্থান ঘটে । এই বিদ্রোহ মোগলসম্রাট 
বাবরের দিনপঞ্জীতে লেখা বাঙ্গালী কৃষক চরিত্রের মোটামুট সঠিক রূপায়ণের 
বিরুদ্ধ আচরণ। মোগলসম্রাট বাবরের বক্তব। : “বাঙ্গালী বলে, 'আমরা 
সিংহাসনের অনুগত, সেখানে যেই বস্ক, আমরা তাকেই মানি ।"' কিন্তু বাঙ্গালীর 
অসীম ধৈধ ও সহাশক্তিরও তে। একটা সামা আছে! 

সঈদ হুসেন ছিলেন আরব. রংপুরে আজন্মপাঁলিত। কৃতজ্ঞ বাঙ্গালীজাতি তাকে 
স্বভাবতঃই বাংলার নতুন স্বলতানের পদে নশিবাচিত করল । আলা-উদ-দীন 

হুসেন শাহ্-_এই নাম গ্রহণ করে তিনি পশ্চিমবঙ্গে তার রাজতৃ স্থাপন করলেন। 
এই রাজত্ব অবশ্য পৌছেছিল আর একটু দ্বরে বাংলাদেশ পর্যস্ত। ইতিহাসে তিনি 
মধ্যযুগীয় বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা খাতিমান সুলতান হিসেবে পরিচিত । তার 
সমনামধারী জৌনপুরের পলাতক শারকি শাসকের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শনের 
অপরাধে তিনি সিকন্দার'শ। লোদীর ক্রোধভাজন হন। হুসেন 1495 সালে শান্তি 
স্থাপনের জন্ত আলাপ আলোচনা চালান, ও বাঙ্গলাকে যুদ্ধের কঠোর বিড়ম্বনা থেকে 
বাচান। তার সত হয় 1১519 সনে, রেখে যান 18টি পুত্রপন্তান। স্থানীয় প্রধানগণ, 
সর্জোষ্ঠ নৃসরত শাহ্কে নির্বাচন করে সিংহাসনে বসান । নৃসরত শাহ আরও 
পূর্বদিকে রাজত বিস্তার করেন। আর একবার সৃবর্ণগ্রাম ও চট্টগ্রাম এক অথগ্ড 
রাজত্ের অংশীতভৃত হয়। নুসরত শাহের উত্তরাধিকারভার গ্রহণ করে পর পর 
কয়েকজন দর্বলপ্রকৃতি রাজা । অবশেষে, দিল্লীর দূলতান শের শাহ্ গিয়াস-উদ-দখন 
মহম্মদ শাহকে পিংহাসনছুঁত করেন। শের শাহ্ তীর সৃবুদ্ধিচালিত রাজত্বকালে 
মধ্য ও দক্ষিণ বাংলাদেশের উপরে নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে সফল হন। 

দিল্লীতে মোগলদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে (1555), আফগান রাজন্যবর্গ তাদের 
স্বরক্ষিত খাটি থেকে বিতাড়িত হলেন, ও শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিলেন বাঙ্গলায়, বিশেষ 
করে বাংলাদেশে । এই ভূখণ্ড আবার দিল্লীর শিয়ন্ত্রণাধিকারে আসে 1576 সাল 
শাগাদ আকবরের রাজঙকালে। বাঙলার তরুণ আফগান শাসক দাউদ খা তার 
পিতা সবলেমান করিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দিল্লীর সরকারী কর্তৃত্ব পর্যন্ত মানতে 
অস্বীকার করেন। 1574 সালে আকবর স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করে দাউদকে তার 
নিজন্ব ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত করেন। মোগল সেনাপতির! তীকে নির্মমভাবে 
অনুসরণ করে অবশেষে পরাজিত ও হত্যা করে । তা সত্বেও মোগল শাপন শুধু 
শহরেই কাধকর ছিল। গ্রামাঞ্চল ছিল পদঢ্যুত আফগান রাজস্তবর্গ ও স্থানীয় 



অগণিত রাজত্ু 223 

গোষ্টীপতিদের অধিকারে । আসলে সমগ্র বাঙ্গলা সাম্রাজেপ একটা অখণ্ড অংশ 
ছিল না, ছিল সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এক ভূখণ্ড । এ ধরণের পরিস্থিতির ফলে 

স্বভাবতঃই একদিকে ছিল উৎপীড়ন, ও অপরদিকে বিদ্রোহের অস্থিরতা । 

বাংলাদেশ ঈশা খাঁর অধীনে কিছুটা স্বাধীন রাজত্বের ভূমিকা পালন করছিল । 

ঈশা খাঁর রাজধানী তখন সোনারগাও। বাংলার রাজপাল সাবাজ খা 1583 

সালে ঈশা খাকে দমন করার জন্কে বিক্রমপুর আক্রমণের চেষ্টা করেন। অন্যান্য 

আফগান রাজন্যবর্গ ও স্থানীয় হিন্দু গো্ঠীপতিদের সহায়তায় ঈশ। খা সেই আক্রমণ 

রোধ করতে সক্ষম হন। শেষ পধন্ত 1587 সালে মিত্রদের সহায়তা থেকে সম্পূর্ণ 

বিচ্ছিন্ন করার পর, তাকে মোগলদের গ্রভৃত্ব স্বীকার করতে বাধ। করা সম্ভব হয়। 

1912 সালে বাঙ্গলায় আফগান ভূম্বামী উসমান খার নেতৃত্বে এক মহতী অভ্ভাঙ্থান 

ঘটে। এ ক্ষেত্রেও হিন্দ্ব ও মুপলমান গোষ্ঠীপতিদের একই রকম সহায়তা ছিল। এই 

বিদ্রোহ অবশ্য শেষ পযন্ত কঠোরভাবে দমন করা হয়, কিন্তু জাহাঙ্গীর অনুসৃত 
তোঁষণনীতি এই বিদ্রোহের যথার্থত। অকাটাভাবে প্রমাণ বরে। 

শা' জাহানের শাসনকালে রাজপুত্র স্বগাকে বাংলাদেশ সহ পূর্বাঞ্চলগুলির 

দায়িত্বভার দেওয়া হয়। শা" জাহানের রাঙ্ত্বের শেষ ভাগে যে ক্ষমতার সংগ্রাম 

চলতে থাকে সেই সময়ে গুর'গেবের সৈম্থদলের হাতে সুজা পরাজিত হন। 1659 

সালের 9 জানুয়ারী সেই অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন ওরংজেব স্বয়ং । তার 

সেনাপতি মীর জুখলা স্বজাকে অনুসরণ করে একেবারে বাংলাদেশের মধ্যে প্রবেশ 

করেন ও ঢাকা অধিকার করেন । এখান থেকে 12,000 অশ্বারোহী সৈন্য, 30,000 

পদাতিক সৈন্য এবং 300-এর বেশা যুদ্ধজাহাজ শিয়ে বাংলাদেশ পার হয়ে হতভাগ। 

সুগার পশ্চাদ্ধাবন করার জান্ব যাত্রী করেন। সমগ্র বাংলাদেশ মীর জবমলার 

অধিকারে আসে 1660 সালের মে মাসে, এবং সুজা ও তার পরিবারবর্গকে 
পূরাঞ্চলের সীমানার ওপারে আরাকান পর্বতের ভিতরে ঠেলে দেওয়া হয়। 

সেখানেই সমস্ত পরিবার বিনষ্ট হয়। 

ক্ষমতাদখচের লড়াইয়ে গরংজেবের বিজয়ের মধো মীর জুমলার অবদান ছিল 

প্রচুর। পুরস্কার স্বরূপ ঠাঁকে বালার রাজাপাল পদে অধিষ্টিত করা হয়, যার মধে) 

বাংলাদেশও ছিল। তার মৃত্যুর পরে ওরংজেব তার মাতামহ শায়েস্তা খাঁকে 

বাংলায় পাঠালেন। দুই বৎসরের স্বর্পকাল বাদ দিলে, তিনি স্ববে ৰাংলার উপরে 

আধিপতা করেন প্রায় ত্রিশ বছরধরে। এইরকম সময়ে পশ্চিমবঙ্গের হুগলীর বুকে 

পোর্ুগীজর! বাণিজ্যকেন্দ্র খোলে। বাংলাদেশে জলদসৃ)বৃত্তির জন্য ইতিমধে)ই 
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তাদের যথেষ্ট নাম হয়। পূরাঞ্চল সীমান্তপারের মগ জলদসু।দের সে হাত মিলিয়ে 

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত সমস্ত দেশকে তারা আতঙ্কবিহবল করে রাখে । এমনকি 

আরাকানের রাজা, চট্টগ্রামকেও তার রাজোর অন্তর্ভুক্ত করে নেন। শায়েস্তা খা 

্রন্মপুত্র ব-দ্বীপকে জলদসু।মুক্ত করেন ও 1666 সালে আরাকান শাসককে চট্টগ্রাম 

ছাড়তে বাধ্য করেন। 

হুগলী নদীতে ইংরেজ বণিকের সঙ্গেও শুন্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে শায়েন্তা খার সংঘাত 

বাধে । এরই পরিণতিতে তার ও ইংরেজের মধ্যে এক অঘোষিত, আধা-সরকারী 

গ্রাম চলে । এবং প্রায় এই সময়ই ভারতে ব্রিটিশ সাআজা পত্তনের অভিলাষ দানা 

বাধে । লগুনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বরাকাংখী ও অতুাৎসাহী প্রধান স্যার জোপিয়া 

চাইল্ড ভারতে ব্রিটিশদের জন্যে একটা শক্ত ঘাটি পাঁওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন । 

1685 শ্রীস্টাবে স্যার জোসিয়া, চট্রগ্রাম আক্রমণ ও অধিকার করার উদ্দেশ্যে 

রাজ! দ্বিতীয় জেমস-এর কাছ থেকে প্রায় এক ডজন যুদ্ধজাহাজ পাঠাবার অনুমতি 

আদাঁয় করলেন। শায়েস্তা খা ও তার নৌবাহিনী-অধিনায়কদের বাহাদুরী যে, এই 

অভিযাঁনের শেষ হল দুঃসাহসী ইংরেজ বণিকগণ ও তাদের শুভাথণ রাজার পরাজয়ে । 

মোট ফল হল এই যে, ইংরেজকে 168 সালে বাঙ্গল। থেকে একেবারে সরে 

যেতে হল। 

শায়েন্ত খা! অবসর গ্রহণ করার পরে তার জায়গায় যখন ইব্রাহিম খা এলেন, তখন 

দেশের পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে । ইংরেজরা বাঙ্গল। থেকে বিতাডিত 

হবার সময়ে ভ্থগলীর ইংরেজ বসতির যিনি সচিব ছিলেন, সেই জব চার্ণককে নতুন 

রাজ্যপাল প্রতাবর্তনের আমন্ত্রণ জানালেন । 1690 সালের 24শে অগাস্ট এই 

দূরদর্শী ও সাহসী ইংরেজ বণিক হুগলী নদীর পারে একট ক্ষুত্র ইংরেজ বসতির গোড়া- 
পত্তন করলেন তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে-_সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা । 

শায়েস্তা খাঁর বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি, আগ্রায় তখন তিনি ম্বত্যুর 

প্রতীক্ষমান । তার বোঝারও ক্ষমতা ছিল না যে. বিদেশীর লোভের গ্রাস থেকে প্রিয় 

দেশকে বাচানোর জন্যে তার নিভীক প্রচেষ্টা এইভাবে বিনষ্ট হল । মোগল শাসনের 

গৌরবময় ইতিহাস চরম সমাপ্তির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল । নাটকের শেষ অঙ্কে, 

রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পতনের আগেই পাশ্বদ্ধারে ইংরেজ তার তরবারি শানাচ্ছিল। 

তাঁদের কার্ষকলাপের প্রধান ঘাঁটি হল বাঙ্গলা। কোন শক্তি এপরস্ত যা অর্জন করতে 

পারে নি, ইংরেজ তাতে সফল হল। বাংলাদেশের পরবর্তী 250 বছরের ইতিহাস, 

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেল। [] 



চার 

গভীর শিকড়ে 

ভবনদী গভীর, গণ্ড'রধেগে বহিয়া চলে? ছুই 

তীরে কাদা, মাঝে ঠাই নাহ। 

_-চর্ধাপদ (সপ্তম শতাব্দী ) 

প্রাচীনকাল থেকে ইংরেজের বিজয় পধন্ত, বা"লাদেশের শাসকগোষ্ঠীগুলি, বিভিন্ন 

যুগে, নিজেদের একটা স্বতন্ব অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে । তাদের চেষ্টা 

প্রায়শঃই সফল হয়েছে এই কারণে, যে তখনকার দিনে এই বিরাট উপমহাদেশকে 

একটা কেন্দ্রীভূত শাসনের গণ্ডীতে বেঁধে রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল। এমনকি দেশের 

পৃ্াঞ্চল থেকে অন্যদিকে সাআাজ্য-বিস্তারের চেষ্টাও বিফল হয়েছে । এই নদীবেষ্টিত 

ভূখণ্ড, বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধো একটা দূরত্ববোধের চেতনার উদ্রেক করেছিল, 

পরবতী যুগের এতিহাসিক ঘটনাচক্রে সেটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে । 

যাই হোক, ভৌগোলিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের একাংশ হওয়ার দরুণ 

বাংলাদেশের পক্ষে পশ্চিমদিকের নিকটতম প্রতিবেশী ও দেশের বাঁকী অংশ সম্পর্কে 

সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা অসম্ভব ছিল। ইতিহাসের ক্রমবিকাশ উভয়ের 

সমউত্তরাধিকারের সৃষ্ট করল ও একটা পধায়ে সমগ্র অবিভক্ত বাংলাকে একটা 

সাধারণ জাতীয় চেতনায় পরিবাণপ্ত করল । এই বাস্তব সতাকেই বাংলাদেশের এক 

প্রাচীন কবি সাধারণ মানুষের নিতা অভিজ্ঞতায় নিহিত ভাবমুতি বাবহার করে 

দার্শনিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। মধ।পথে নদীর অগ্রগতির পথ রোধ করা 

অসম্ভব, ইতিহাসের রেখে যাওয়! সাধারণ উত্তরাধিকারের গুরুভার পলিমাটির স্তর 

জলপ্রবাহে ক্ষয় হয় না। 

্রীস্টপূর্ব প্রায় তৃতীয় শতাব্দী থেকে একটা সর্বভারতীয় সংস্কতির আবির্ভাবের প্রথম 

উন্মেষ দেখা দিল। বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবই তাকে 
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উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের মূল ক্রোতের মাঝখানে টেনে আনল । ক্রমে 

বৌদ্ধধর্ম যখন বাংলাদেশ থেকে নেপাল ও তিব্বতে বিস্তৃত হল, তখন তাদের সঙ্গেও 

একটা যোগাযোগ হল। বিক্রমপুরঞাত বৌদ্ধধর্মের প্রচারক দীপক্কীর, দশম শতাব্দীতে 

এইসব দেশে গিয়েছিলেন । শ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পৃগু,বর্ধনে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত 

হয়েছিল, মহাস্থানগড়ের ভগ্নাবশেষই তার প্রমাণ । 

প্রাক-গুপ্ত যুগে জৈনধরন্সেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বৈদিক অথবা ব্রান্মণ। ধর্মের 

তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় ন|। ব্রাক্ষণ)ধর্ম বাঙগলায় বিস্তারিতভাবে পৌছয় 

মাত্র খ্রাস্টোত্তর তৃতীয় শতাব্দীর পরে ও গুপ্ত রাজত্বে তার সমাদর বাড়ে । ষঞ্জ 

শতাব্দীর কাছাকাছি বাংলাদেশেও তা পৌছে বায়। 

সম্ভবতঃ বাংলাদেশের মাটিতে ব্রা্গণাধম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের মধো বাংলাভাষা 

জন্ম নেয়। সেসময়ে শাসকশ্রেণীর ভাষা ছিল সংস্কত। বন্থ বাংলাদেশী বৌদ্ধ 

পণ্ডিতের সংস্কতে গভীর বুযুৎপত্তি ছিল। যথা, নালন্দা বিশ্বাবিদ্যালয়ের আচাধ ও 
হিউয়েন সাং-এর গুরু শীলভদ্র, এবং বারেন্দ্রীর বিখ্যাত বাকরণবিদ, কবি ও 

নাট্যকার চন্দ্রগোমী। জনসাধারণের মধে। অবশ্ঠ প্রাকৃত, মাগধী অপভ্রংশ এবং 

সৌরসেনী অপভ্রংশ মিলে মিশে আদি বাংলার সৃষ্টি হল। বৌদ্ধদের নাথপন্থী শামে 
একটা বিশেষ সম্প্রদায় এই ভাষাকে পুষ্ট করলেন জনসাধারণের মধে) তাদের ধর্ম 

প্রচার করার জন্যে । নাথপন্থীর1 ছিলেন তান্ত্রিক সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। 

তাদের ধমীয় শিক্ষা ও অনুষ্ঠান সেই অঞ্চলের আদিম উপজাতির এতিহোর সঙ্গে 
শপ খাওয়ায়, স্বভাবতঃই তারা সেইদিকে আকুষ্ট হয়েছিল। বাংলাভাষার জন্ম হয় 

এক হিসেবে অতাচারী ব্রাঙ্গণ শাসকদের বিরুদ্ধে নিপীডিত বাংলাদেশবাসীর 

সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। এ-ভাষার সবপ্রথম প্রকাশ লক্ষ কর! যায় চধ়াপদগুলিতে ৷ 

চন্দ্রদ্বীপ বা সন্দ্বীপের অধিৰাপী মংস্যেন্ত্রনীথ ব। মীননাথ চধাপদের সর্বপ্রথম পরিচিত 

কবি। তিনি খ্াস্টোত্তর 657 সালে নেপালে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। 

প্রায় এইসময়েই দেশের বিভিন্ন অংশে একটা রাস্ট্রচেতনার লক্ষণ ফুটে ওঠে। 

বাঙ্গলাও তার ব্যতিক্রম নয়, বরং বল যায় এই বিশেষ লক্ষণগুলি প্রকাশের প্রথম 

প্রবতকদের অন্যতম । স্থানীয় এতিহোর সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রান্গণ ধর্মের ক্রমান্বয় 

পারস্পরিক আদানপ্রদাণের ফলে একটা সাধারণ বর্ণমালা, ভাষা ও সংস্কতি জন্ম 

নেয়। সেইসঙ্গে চার ব পাঁচ শতাব্দীব॥াপী এই অঞ্চলে একটা কেন্দ্রীয় শাসন যুক্ত 
হয়ে অনুকূল আবহাওয়া গড়ে ওতে । শশাঙ্কর রাজত্বকালে এর আরম্ভ। সামন্ততাস্ত্রিক 
বিরোধের একটা মুগ এই অগ্রগতিকে কিছুদিনের জন্যে থামিয়ে রাখে । গুপ্ত রাজার 
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না-আস। পথন্ত। গুপ্তরাজাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ব্রাঙ্মণা ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আদান- 

প্রদানের পথ খুলে দিল। পালরাজার। এই একাম্মবোধের শক্তিকে আরও পুষ্ট 
করেন। চার শতাবীব্যাপী অব্যাহত শাসন ও পালরাজত্বের বিস্তৃতি, একটা গব ও 

একতাবোধের সৃষ্টি করেছিল। একটি একক জাতির প্রথম উপাদানগুলিকে চেনা 
যাচ্ছিল। গৌড়ের নিজস্ব ধরণের সাহিত। বাংলাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। 

এমনকি এর প্রঙাব উপমহাদেশের অন্তান্ত অংশেও পৌছে গেল। ভৌগোলিক 

অবস্থিতির প্রপাদে বাঙ্গলী এলাকা যেমণ ইংরেজবিজয়ের পৃ পর্যন্ত অন্যদের তুলনায় 

কিছুট স্বায়ত্বশাসনের স্বাদ উপভোগ করে চলেছিল, তেমনি এই একতাবোধের 

চেতনা গডে উঠেছিল প্রথমে গৌড দেশ ও ঢাকা, অবশেষে বাঙ্গলার শেষ নবাবদের 

রাজতুকালে_মুশিদাবাদকে, কেন্দ্র করে। 

এই সময়ে বনু সাধারণ আচার, অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির আবির্ভাব হয়, য। 

পরবর্তীকালে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস সত্বেও বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের 

অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এদেরও জন্ম বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ। ও এই অঞ্চলের বিভিন্ন 

অংশের উপজাতীয় আচার-বাবহারের পারস্পরিক যোগাযোগে । এই সময়ের 

সাহিতা অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, মকলের পোষাক একইরকম ছিল, ছেলের! 

ধুত পরত, আর মেয়েরা শাড়ী। ছেলেদের কোন শিরন্ত্রাণ ছিল না। মেয়েরা 

চোখে কাজল দিত, আর কপালে সিন্দুরের টিপ পরত। 

উত্তর বাংলাদেশে মেয়েদের গানে তথনকার জীবনযাত্রার অনেক অন্তরঙ্গ খুঁটিনাটি 

প্রতিফলিত হয়। রাজশাহী ও রংপুরের গানে যেসব সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় 

আচার-অনৃষ্ঠানের উল্লেখ আছে, তাতে দেখ। যায়, পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক আচার- 

ব্যবহারের সঙ্গে তাদের অনেক মিল। অনেক প্রতীকচিহ, তাদের আদি ধমীয় 

তাংপধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সার্বজনীনতা৷ লাভ করেছে। কোন বিশেষ ধমের বন্ধনমৃক্জ 
হওয়ার ফলে তার দেশের মাটির সঙ্গে গাথা সাধারণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের 

সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে । কিছু এসেছে সুর অতীতের উপজাতীয় এঁতিহ্য থেকে । 

মানুষকে মানৃষের কাছ থেকে দুরে সরিয়ে দেবার জন্ত্ো তখনও পরবর্তী যুগের বৃহত 

ধ্মগুলির উদ্ভাবন হয়নি । 
রাজশাহী ও রংপুরের ওইসব গানগুলিতে যে-নদীর উল্লেখ আছে, তা সর্বদাই 

যমুনা, প্রেমিকের হাতে সদাই বাশী, আর সিখিতে সিন্দুর হল বিবাহের চিহ্ন । 

বাংলাদেশে আছে যমুনা নদী । নৌকার মাঝি আর রাখাল ছেলে আজও সকরুণ 

প্রাণমাতানো স্বরে বাশী বাজায়। কিন্ত এতিহোর মেলামেশা অস্বীকার করা যায় না। 
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মুসলমান সমাজের গানে আছে প্রাচীন চিত্রকল্পের বাবহা'র, এবং প্রাক-মুসলিম যুগের 

আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ । অন্য দিকে হিন্দ সমাজের গানে মূসলমান-পরবর্তী 

যুগের একই ধরণের চারিত্রিক বিশেষত্ের উল্লেখ আছে । আজও বাংলাদেশে 

মুসলমানের বিবাহে যে আচার-অনুষ্ঠান অনুসৃত হয় তা বেশীর ভাগই হিন্দ্ব বিবাহের 

আচার-অনুষ্ঠানেরই অনুরূপ । আলপনার মত প্রতীকী চারুশিল্প হিন্দ ভাবার্থ হারিয়ে 

ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রে উত্তীর্ণ হয়েছে । তখন সেটা শুধু শুদ্ধতা ও শুভ লক্ষণের প্রতীক। 

চর্যাপদের এতিহ্া লোকসাহিত্যের মধ্যে রক্ষিত আছে । সর্বপ্রথম রচনাগুলি 

গাওয়া হত, এই এতিহ্াই পরে গাজীর পটে পৌছয়, ছবির সঙ্গে গান। আজও 

নদীতীরগুলি হৃদয়স্পর্শী বাউলের গানে মুখরিত হয়। সেখানে হিন্দ-মৃসলমানের 
অনুভূতিকে পৃথক করে দেখা হয় না । চধাপদের ভাষার রেশ কিছু মুসলমান কবির 

প্রথমদিকের লেখায় পাওয়া যায়, যেমন 'শেখ-শুভোদয়া'তে। 

ধর্মবিরোধের প্রথম বীজ বপন করেন সেন ও বম্নণরা দ্বাদশ শতাব্দীতে, যখন 

মোটামুটি একট উদারপন্থী সমাজে তারা সবার উপরে স্থান দিলেন ব্রা্মণদের | 

সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের ছন্দ লাগল। শাসক ও শাসিতদের 

মধ্যে বিরোধ জেগে উঠল। এই আবহাওয়ায়, তুক্ণা আক্রমণ স্বাধীনতার বাতা 
নিয়ে এল । ব্রাক্গণদের অত্যাচারে ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে 

বৌদ্ধধর্ম দশম শতাব্দী থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল, যদিও অনেক পর্িবন্তিত 

আকারে । প্রতোক ধম্ই তার পারিপাশ্থিক থেকে কিছু না কিছু আত্মস্থ করে। 

যেহেতু বৌদ্ধরা ও নাথপন্থীর1 মৃত্তির উপাসক ছিলেন না, তাদের পক্ষে তু 
আক্রমণকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, এমনকি ইসলামকে গ্রহণ করাঁও সহজ 

হয়েছিল। ব্রান্মণ সমাজের উচ্চ শ্রেণী-বিভাগের কাঠামোর মধে নিপীড়িত কৃষক 

সমাজের কোন স্থান হল না। ইসলামের সামাজিক সমতার বাণী কৃষককে তাই 
অতি সহজেই আকৃষ্ট করল । 

তুকী আক্রমণের আগেও, বাংলাদেশে ইসলাম ধম্ন পৌছেছিল আরব বাবসায়ীদের 

সঙ্গে । চট্টগ্রামের বধিষ বন্দরে এরা এসেছিলেন । চট্রগ্রামে এখনও অনেক 
লোকের মুখে দেখা যায় সৃম্প্ট আরব ছাপ। জোর করে বিরাট সংখাক লোককে 

ধম্নান্তরিত করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুফীদের ওদার্য সাধারণ মানুষের 
মনে সহজেই দাগ কেটেছিল। বৌদ্ধ এবং নাথপস্থী, উভয়েই ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ 
করলেও, নিজেদের অনেক এতিহ্া বজায় রেখেছিলেন, ব্রাঙ্গণসমাজ বহির্ভূত 
কৃষকসমাজ সম্পর্কেও একই কথা খাটে। হিন্দ্ররা সত)পীরের পূজো অতি সহজে 
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গ্রহণ করেছিলেন। যেমন মুসলমানরা! অতি সহজে স্বীকার করেছিলেন বৈষ্ণৰ 

ধর্মকে । বাউলদের মধ্যে হিন্দ্র ও মুসলমান উভয়েই ছিলেন, উভয় ধর্মের মধ্য 

সাধারণ বিষয় ও দার্শনিক তত নিয়ে তারা গান গেয়ে বেডাতেন, গানের বক্তবা। 

ছিল মূলতঃ মানবতাবাদ। 

এইভাবে একটা সর্বভারতীয় সংস্কতির কাঠামোর মধ্যে বিকাশোন্ুখ বাঙালী 

রাষ্ট্রচেতনার সাধারণ উপাদানগুলি আরও প্রবল হয়ে উঠল। গাঙ্গেয় উপতকার 

ভাস্কধের প্রভাবের মধো, বিশেষ করে গুপ্ত রাজাদের সময়ে, একটা বৃহত্তর উপমহা- 

দেশীয় ছাপ ইতিপূবেই দেখা গিয়েছিল। পালরাজত্বের সময়ের কিছু পাথরের 

ভাস্কর্ধও পাওয়া গেছে । পাহাড়পুর, ময়নামত্বী ও দিনাজপুরে যে স্থানীয় পোড। 

ইটের ভাস্কর্য পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এতিহোর প্রচুর মিল। যদিও 

ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব ভাস্কধের দৃতি অিয়মান হয়ে গেল, এবং 

স্থাপত্যবিদ্যা পশ্চিম এশিয়ার এতিহ্কে আত্মভূত্ত করল। এক্ষেত্রেও কিছু স্থানীয় 

স্বাপতো/র সংমিশ্রণ ঘটল | বাঙ্গলায় যে-স্থাপত'ধাঁর। বিকশিত হল, দেশের অন্যান্য 

অংশেও তা পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। অতএব এক্ষেত্রেও, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু 

করে বাংলাদেশ সবভারতীয় সংস্কৃতির সাধারণ উপাদানগুলিকে অঙ্গীভূত করেছে । 

তুক্ণ ও পাঠান অভিযানের চাপে বাংলা ভাষা বছু নতুন ফাঁসী ও আরবী শকে 
সম্বদ্ধ হয়। পরবর্তী প্রভাব উর্দু। উত্তর ভারতে, বিশেষ করে গাঙ্গেয় উপত্যকায় 

কথ) ভাষার সঙ্গে ফাঁসী ও আরবী ভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষার বিকাশ হয়। এই 

অভিযানের সামাজিক আঘাতের পরিণাম বাংলাদেশে ধর্মীস্তরিত মুসলমানের 

বিরাট সংখ্যাই শুধু নয়, হিন্দ্র ও মুসলমানের মধ্যে ফাঁসী খেতাব উদ্ভূত বনু পদবীর 

গ্রহণও বটে, যথা খা, মল্লিক, সারখেল, সরকার, মজুমদার, তালুকদার, হালদার, 

মহলানবীশ, খাসনবীশ, চৌধুরী, মুন্সী, চাকলাদার, তরফদার, লস্কর, বক্সী প্রভৃতি । 

পশ্চিমবঙগেও এই পদবীগুলি বিদ্যমান। জাতিগতভাবে এই দুই দেশের অধিবাসী 

অবিচ্ছেদ্য । তারা একই ভাষায় কথা বলে। একমাত্র পার্থক)চিহ মুসলমান 

বাবহৃত ফার্সী অথবা আরবী অনুসারী বাক্তিগত নাম। এব্যাপারেও বর্তমানে 

বাংলাদেশে কিছু পরিমিতি দেখা গেছে । পরবতীকালে দেশের উভয় অংশের 

ভাষাই, পোর্তৃুগীজ, ফরাসী, ইংরেজী ও ওলন্দাজ শব্দের যোগ দ্বারা আরও সম্বদ্ধ 

হয়েছে । বাংলা ভাষাভাষী মানুষ তাই ইতিহাস ও বিভিন্ন প্রভাবের অভিজ্ঞতার 

মধ্য দিয়ে একটা সাধারণ সংস্কতি ও সাধারণ ভাষার উত্তরাধিকারী হয়েছে। 

ভাষারও শ্রেণীগত ও ধর্মগত সৃষ্ষ্প তারতম্য আছে। পাঠানদের শাসনকালে অবশ্য 
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হিন্দ্র ও মুসলমানের ভাষার ভিতরে খুব অল্পই প্রভেদ ছিল। মধাযুগীয় বাঙগলায় 

সর্ধত্র অভিজাত সম্প্রদায় ফা ভাষা বাবহাঁর করতেন। পশ্চিমে গৌডে রাজধানী 

প্রতিষ্ঠার পর, একটা মিশ্িিত ভাঁষার উদ্ভব হয়, পশ্চিমবঙ্গেই যার প্রচলন বেশী । 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে চতুর্দশ শতাব্দার মধাভাগ পরস্ত অনবরত দেশদখলের 

যুদ্ধ ও স্থানীয় গোঠীপতিদের বিদ্রোহের দরুণ এ-সময়টা বাংল! সাহিতোর দারুণ 
হুর্দিন। বাঙ্গলায় একমাত্র স্বাধীন সবলতানদের আবির্ভাবের পর থেকে, মোগলদের 

বিরুদ্ধে অস্ত্রস্ববূপ একটা সাধারণ কৃষ্টি ও সাধারণ ভাষার এঁকাবদ্ধ দৃঢতার প্রয়োজন 

গভীরভাবে অনুভূত হয়। সুলতানরা এই কারণেই বাংল৷ ভাষার ও সাহিতোর 

বিকাশে উৎসাহ দিতেন। এর ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বাবধান কমে যায়। 

এই সময়টা তখন মধাযুশীয় বাংলা সাহিত্োর স্বর্ণযুগ । এর সবচেয়ে বড পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন সৃূলতান হুসেন শাহ্ । বাঙ্গলায় একটা সাধারণ জ্ঞাতির ভিত্তিস্বাপনে এই 

200 বছরের অবদান অতুলনীয় । বিম্ময়করভাঁবে, 1971 এর পরবর্তী বাংলাদেশে, 

অনেক বুদ্ধিজীবী পাঠান শাসকদের জাতীয় উত্তরাধিকারের অংশ বলে মনে করেন, 

আর মোগলদের মনে করেন বহিঃশক্রর শামিল। 

মধ[যুগের বাংলা সাহিতে।র প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল লোককাহিনী, এবং 

সংস্কৃত ও ফাদী ধ্রুপদী সাহিতে।র অনুবাদ । এই সময়ে যে মোটামুটি 147 জন 

কবির লেখা আমাদের হস্তগত হয়েছে, তার মধো অধিকাংশ কবিই বাংলাদেশবাসী ! 

মধ।যুগের বাংলাদেশের শতাধিক মুসলমান "বি নিবিচারে বৈষ্ব ও ইসলামী বিষয়- 

বস্ত নিয়ে কাব) রচনা করেছেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন যে-পঁয়তাল্লিশটি 

লোকগীতি ময়মনসিং থেকে সংগ্রহ করেছেন, তার তেইশটি মুসলমানের রচনা। 

হিন্দু কবিরা প্রধানতঃ ধশ্নবিষয় নিয়ে বাস্ত থাকতেন। ধর্মনিরপেক্ষ কাবোর ফাস 

এঁতিহা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকরা নিয়ে আসেন। হিন্দ্ব ও মুসলমানের 
ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে প্রভেদ ছিল অতি নগণা। 

পশ্চিমবঙ্গে যখন আরবী ও ফার্সা শবের প্রাধান্যসহ একট। মিশ্রিত বাংলার বুল 

প্রচলন ছিল. সেরকম সময়ে, বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত খাটি কিংবা 

সংস্কৃতপ্রধান বাংলার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। দৌলত কাজীর 'সতী ময়না' ও হায়াং 

মাহমুদের 'জারি জংনামা” সংস্কতবনূল রচনা । অন্যদিকে আমরা দেখি কৃষ্ণরাম 

দাস তার 'কালিকামঙ্জল', 'রায়মজল' ও 'শীতলামঙ্গল'-এ প্রচুর উর্দু ও ফাস শব্দ 
বাবহার করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দী পধন্ত বিষয়বস্ত নির্বাচনে হিন্দ্র ও মুসলমান 
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লেখকদের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল নাঁ। যেমন সৃবিখণাত আলাওল লিখেছেন 

'পদ্মাবতী", আর রাধাচরণ গোপ লিখেছেন 'ইন্মিন'-এর গাথাসঙ্গীত। 

200 বছর প্রভৃত্ব করার পর স্বাধীন সবলতান রাঁঙ্তবের চরম অবসান ঘটার সঙ্গে 

সঙ্গে বাংলাদেশে বাংলা সাইিতোর পৃষ্ঠপোষকতা আরাকান শাসকদের রাজসভায় 

শিয়ে পৌছল; এদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল টট্টগ্রাম পর্যন্ত । উদাহরণস্বরূপ আলাওল 

আরাকান-পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এরও শেষ হণ বাঙ্গলায় অর্ধ-স্বাধীন 

নবাব হিসাবে মৃশিদ কুলি খ-র আবির্ভাবের সঙ্গে। ইনি সবে বাংলার রাজধানী 
আবার পশ্চিমে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, এবারে মুশিদাবাদে । নবাবদের দরবারে 
ফাস ও উর্ভাষার চলন ছিল। এদিনে অবশ্য, বাংলাভাষার মুল কাঠামো, 
বাংলা সাহিতোর চারিত্রিক বিশেষত্ব, 9 সমগ্র বাঙ্গলাকে ঘিরে একটা সাধারণ 

জাতীয়তাবোধ, বিভিন্ন ধমজাত রাতিনীতির পার্থক। অগ্রান্ করে, সুষ্প্টভাবে 

আত্মপ্রকাশ করেছিল। [] 



পাচ 

দেশ-ভাগ ও ইংরেজের বিদায় 

বাঙালীরা, যাঁলা৷ নিজেদের একটা জাত মনে করে খুশী হয়, যারা স্বপ্র দেখে 

ভবিষ্যতে একছিন ইংবজরা বিতাডত হবে, এপং এক বাঙালীবাবু কলকাতার 

লাট-প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হবে, অবশ্যই তাদের স্বপ্ন সফল হবার পথে কোনরকম 

বাধাবিপত্তি এলে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে । আমরা যদি এখন তাদের 

চিৎকারে কান দেবার মত দৃবল হয়ে পডি' তবে আর কখনই বাংলাকে খণ্ডিত 

করতে বা দমাতে পারব না। বরং ভারতের পুর্বসীমাস্তে যে শক্তি ইতিমধোই 

যথেষ্ট পবন্প হয়ে উঠেছে, তাকে আরও দৃঢ় ও মজবুত করে তোলা হবে, ও 

ভাঁবস্যতে নিঃসন্দেহে সেটা একটা ভ্রমস্ফীত অশান্তির কারণ হয়ে দাড়াবে । 

_-লর্ড কার্জন (1904) 

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ইংরেজের ভারত দখল সম্ভব হল। ভাগের 

পরিহাস এই-__অগ্রগতির শৃঙ্খল ছিন্ন হল বিদেশীর হস্তক্ষেপে, ইতিহাসের স্বাভাবিক 

গতিপথে নয় । এই বিকৃত বিকাশের প্রথম ধান্ধা এসে লাগল বাঙ্গলার গায়ে। 

পলাশীর যৃদ্ধের ফলে, রাতারাতি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল 

রাজদগুরূপে |” স্থানীয় বণিকসমাজ বিদেশী বণিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 

কৃষ্ঠাবোধ করল না। তারা এক ভাষায় কথ! না বললেও, বাশিজ্য ও লাভের 
ভাষাটা একই ছিল। অবক্ষয়ী সামন্ত-গোষ্ঠীপতিদের বিদেশী শক্রকে প্রতিরোধ 
করার মত অবস্থ! একেবারেই ছিল না । নতুন শাসনকতাদের ক্রমবর্ধমান দাবী 

মেটাবার চেষ্টায় ভূম্বামীরা শুধু কৃষকদের উপরে অত্যাচার বাড়িয়ে দিল। তাৎক্ষণিক 
অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মোকাবিলা প্রতিবারই হতে লাগল 
ইংরেজের অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে, ফলে সেই বিদ্রোহ ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রূপ 
নিতে লাগল । 

বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল বাংলাদেশে । গোড়ার দিকে এই বিদ্রোহ 
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সন্নাাপী ও ফকিরদের নেতৃতে হওয়া তাঁর কিছুটা ধর্মীয় চরিত্র ছিল। তা হলেও 

এই বিদ্রোহের একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল। সাধারণ মানৃষের দাক্ষিণোর উপরে 

এই ধর্মীয় ভিক্ষাত্র তীদের জীবিকা নির্ভরশীল হওপায়, ইংরেজের অতশাচারে জনগণের 

দাঁরিদ্রা তাদের জী বক। অর্জনকে বাহত করছিল । সেইজন্তেই, ঘৃণার পাত্র 'ফিরিঙ্গী* 

দের বিক্ুদ্ধে তাদের এই আক্রমণ । এই সন্রাসী-ফকির বিদ্রোহ ছডিয়ে পড়ার 

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কৃষকসমাজ, হৃতসবন্ব কারিগর ও ছোটখাট বাবপায়ীরা এসে এই 

লডাইতে যোগ দিল। কিছু ক্ষুদ্র জমিদারদের ও এতে সমর্থন ছিল। 1763 সালে 

ঢাকাতে ইংরেজদের এক কারখানার উপরে হামলা দিয়ে ঘটনার শুরু | 1770 

সালের দু্তিক্ষে, সরকারী হিসেবেই দেড়কোটি লোকের মৃত হয়। বিদ্রোহর সংখা? 

এর পরে আরও স্ফীত হয়। ক্রমে সারা পৃবভারতে এই বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়, কিন্ত 

বাংলাদেশই তার কেন্দ্রবিন্দ্ব হয়ে রইল। 

বিভিন্ন মাতার তারতমোর মধে দিয়ে সন্নাসী-ফকির বিদ্রোহ প্রায় স্াইত্রিশ বছর 

ধরে চলেছিল । এর মধা থেকে কিছু নেতা বেরিয়ে এলেন, যাদের ঘিরে লোক- 

কাহিনী গড়ে উঠল। মজনু শাহ্ এদের মধো বিশিষ্টতম | ইনি সম্ভবতঃ বিহার 

থেকে এসেছিলেন, বাংলাদেশে বসবাস করছিলেন, ও বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে 

লড়াইতে প্রাণ দেন। একাস্থাপনের জন্যে মজনু শাহ্র বারংবার প্রচেষ্টা সত্বেও, 

অন্তধিভেদ ও নির্মম অত্যাচার দুই মিলে পূর্বভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে অতি দ্রুত 

বিদ্রোহের সমাপ্তি হল। তবে 1800 সাল পধন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছুদিন 

অন্তর এর স্ফুরণ দেখা যায়। এই সময়ে সন্দ্রীপ, যশোর-খুলনা, দক্ষিণ বাখরগঞ্জ ও 

রংপুরে বেশ কয়েকটি স্বতন্্ বিদ্রোহ ঘটে, পরে তা কুচবিহার ও এর পশ্চিমে 

দিনাজপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে । 

1793 সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষিসম্পর্কের যে পরিবতন আনে, তার ফলে 

এক বন্বিস্তূত কৃষক বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় 

শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে । চট্টগ্রাম পার্তা অঞ্চলের চাকমা উপজাতি ও ময়মনসিংয়ের 

গারো এবং হাজংরা বারবার বিদ্রোহ করে। এ যুগের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কৃষক 
অভ্ভাথান হল ফারাইজি বিদ্রোহ। 

ফরিদপুরে এক গৌড়া মুসলমান সম্প্রদায় এটা শুরু করে, পরে এর মধ্যে একটা 

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্র এসে পড়ে, তার কারণ এই বিদ্রোহের নেতারা 

সমস্ত রকম শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দরিদ্রের ধস প্রচার করতেন। এটা 

একধরণের আদিম সাম্যবাদের প্রচেষ্টা, যা স্বভাবতঃই বাংলাদেশের কৃষকগোষ্ঠীকে 
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আকর্ষণ করেছিল। এর বিখাাত নেতা দৃধু মিয়া রাজনৈতিক স্বার্ধীনতারও স্বপ্ন 

দেখতেন । তার জনপ্রিয়তা এত প্রবল ছিল, যে বন্তবার গ্রেপ্তার হওয়। সত্বেও সাক্ষীর 

অভাবে তার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি । 18571-এর মহাবিদ্রোহ কিন্তু বাংলাদেশে 

কোন প্রতক্ষ সাড়া জাগায়নি, সম্ভবতঃ কোম্পানীর সামরিক বিভাগে কোন 

বাংলাদেশী সৈন্য না থাকার দরুণ। তা! হলেও. চট্টগ্রাম ও ঢাকার সিপাহীবিদ্রোহ 

বাংলাদেশের কোন কোন অংশে ফারাইজি আন্দোলনের পুন্রভাদয় আনে । 

1857-এর অবাবহিত পরে, বাংলাদেশের কৃষককুল নীলবিদ্রোহে ঝাপিয়ে পঙল। 

আসলে প্রথম প্রতিবাদ শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই । পশ্চিমবঙ্গের 

নদীয়ায় শুরু হয়ে আন্দোলন বাংলাদেশে ময়মনসিং-এ ছড়িয়ে পড়ে 1829 সালে। 

তারপর সারা বাঙ্গলা জুড়ে বিদ্রোহ উত্তাল হয়ে ওঠে 186) সালে । বাংলাদেশে 

আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল যশোর, পাবনা, রাজশাহী ও ফরিদপুর । 

যশোরে তার শেষ প্রতিধ্বনি শোনা গেছে 1889 পর্যস্ত। এই সময়েই ইংরেজ ভূত্বামীর 

বিরুদ্ধে পৃথক বিদ্রোহ ঘটে সুন্দরবনে রহিমুল্লার নেতৃতে ও সন্দ্বীপে মুন্সী চাদ মিঞার 

নেতৃত্বে । 1872-73 সালের সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ নীলবিদ্রোহের মতই গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল। এরই ফলে কৃষকদের প্রথম সংগঠন তৈরা হয়, জমিদারি বিলোপের প্রথম 

দাবী ওঠে, এবং এর শেষ হয় সরকারের কাছ থেকে কিছু সংশোধিত বিধানের 

আদায়ের মাধামে | এটা অপূর্ণ যে বাঙ্গলায় 136 বৎসর ধরে যে চৌত্রিশটি 

কৃষকবিদ্রোহ ঘটেছিল, তার মধো অন্ততঃ সতেরোটি বাৎলাদেশেই কেজ্জীভূত ছিল, 

এমনকি সেগুলি সেখান থেকেই উদ্ভৃত । এর মধে। অন্ততঃ চারটি এখান থেকে 

পূর্ব-ভারতের অবশিষ্টাংশে ছড়িয়ে পড়ে । 

ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসনের পেষণে দেশে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন 

ঘটছিল। যেমন মোগলশাসিত ভারতভূমির বন অঞ্চলে, তেমনি পলাশী-ুদ্ধপুব 

বাজলায় উচ্চপদস্থ প্রশাসকগণ ছিলেন প্রধানতঃ মুসলমান ও অতি অল্পসংখ।ক হিন্দ্ব। 

এই প্রশাসকগণ আবার সামস্ততান্ত্রিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভিজাত ভূম্বামী 

ছিলেন । সেই সঙ্গে অনেক হিন্দ ক্ষুদ্র জমিদারও ছিঙ্ল। প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জন 

হিন্দ ছিলেন বণিক, মহীজন এবং ক্ষুদ্র জমিদার। ইংবেজ সর্বপ্রথমে এই অভিজাত 

প্রশাসকদের সরিয়ে নিজেদের লোক বসাল। নিম়পদস্থ হিন্দ কমনচারীদের স্বানচ্াত 

করা হল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিণাম হল এই যে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর 
ভূসম্পত্তি নবজাত ধনী হিন্দ্র বণিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। এইভাবে বপন করা 

হল সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রথম বীজ । 
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বাংলাদেশে মুসলমানদের একট! বিরাট সংখা কৃষকশ্রেণীতুক্ত। এবারে তারা 

প্রধানতঃ হিন্দু জমিদারের অধীনে এল । নব। রাজনীতির চাপে, ভূত্বামী ও কৃষকের 

মধো যে শ্রেণাদ্বন্্ দেখা দেয়, তাকে পরে একটা! সাম্প্রদায়িক চরিত্র দেওয়া হয়। 

শহরেও জমিদার ও বাবসায়শ মধাবিত্তের মধো নবোদগত অর্থনৈতিক বিরোধ 

ইংরেজদের হস্তক্ষেপের ফলে সাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ করে। 

স্বানচত মুসলমান ভৃষ্বামীগণ-_্ষীর! মুপলমানদের মধে। সবচেয়ে সেরা শ্রেণীভুক্ত 
-_বন্থদিনই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গেছলেন। এবার ভারা বিরসচিত্তে 

ইসলামের পুনরভূ'দয় ও আরবা ও ফার্সী সংস্কৃতিতে আশ্রয় নিলেন। এইভাবে শুরু 

হল তাদের মধে। জাতীয়তাবোধ-বিমুখতার প্রক্রিয়া । াদের অর্থশৈতিক অবনতি ও 

জাতীয় প্রধান কশ্মশ্রোত থেকে অপসরণ, দুইয়ে মিলে এক মুসলমান মধ।বিত্ত শ্রেণীর 

দ্রুত আবিরাবের পথরোধ করল । ইণরেজর। এই পক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে গেল 

1880 সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলাভাঁষাকে তদানীন্তন ফাস 

প্রভাব থেকে সরিয়ে নিয়ে । বাংলাভাষাকে সুচিস্তিতভাবে সংস্কতশববন্থল করা 

সত্তেও, মিশ্রিত ভাষা সগৌরবে ধেঁচে রইল, বিশেষ করে বাংলাদেশের জনসাধারণের 

মধো। কিন্তু ইংরেজপ্রদত্ত বিধান এই ছুই সম্প্রদায় ও দুই বাংলার মধে। দূরত্ববোধের 

উৎপত্তি হয়ে দাড়াল। 

অপর পক্ষে হিন্দ্ব বণিক ও মহাজনদের সঞ্চিত পুঁজি ইংরেজের সৃচিন্টিত নীতি 

অনুসারে কৃষিকর্মে নিয়োজিত হল। এইভাবে স্থানীয় শিল্পে অর্থ-বিশিয়োগের 
উদ্যোগকে অতি সফল ভাবে ট্ু্টি টিপে মার হল, এব* ইংরেজের পুঁজি ও শিল্পপণোর 

বাজার তৈরী হল। শিল্পোননয়ন করা হল সাআাজাবাদী প্রয়োজন মেটাবাঁর জন্বে | 

তাঁরই ফলে, কলকাতা ও তার নিকটবর্তী জায়গাগুলি শিল্প ও বাশিজ। বিষয়ক 

কর্ধকাণ্ডের কেন্দ্র হয়ে গড়ে উঠল, আর বাংলাদেশ রইল অবহেলিত, পিছনের 

সারিতে, তার কাজ হল শুধু পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলগুলিকে কাচামালের যোগান 

দেওয়া । 

নবজাত জমিদার পরিবারের ছেলেরা ই:রেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সরকারী 

চাকুরী গ্রহণ করল। এইভাঁবে গড়ে উঠল বাঙালী শহুরে মধাবিত্ত শ্রেণী, প্রধানত 
হিন্দু বা 'ভদ্রলোক' ধাদের মহত্বম অবদান উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সাভিতোর 

গোঁরবময় যুগ । ক্ষমতা বা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্করহিত এই শ্রেণীর মধ্যেই, 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের ধ্যানধারণা সর্বপ্রথম 

অঙ্কুরিত হয়। এবারে ইংরেজরা ওয়াহাকী-পরবতী এবং 1857-এর মুসলমান-বিতৃষ্ণ 
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পরিহার করে তাদের সহযোগিতা কামন] করল । উদ্দেশ্য : উদীয়মান জাতীয়তা 

বাদী প্রবণতার কঠিরোধ করা, কারণ, কৃষক অভ্যুত্থানের প্রতি এর উন্মেষিত 

সহানুভূতির পরিচয় নীলবিদ্রোহের সময় পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল । মুসলমান 

অভিজাত সম্প্রদায়ও সর্বভারতীয় স্তরে ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজন 

হৃদয়ম করলেন । এরই ধাঁকা এসে লাগল বাঙ্গলার ও বিশেষ করে বাংলাদেশের 

সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের গায়ে । 

ইংরেজ শাসনের যুগে কলকাতা, সারা বাঙ্গলার, এমনকি পুরবভারতেরও 

রাজধানী বা প্রধান নগরীতে রূপান্তরিত হল। কলকাতা আকর্ষণ করত প্রতোক 

জেলা থেকে ছাত্ররন্দকে, কলকাতা শিক্ষক পাঠাত দেশের সবত্র। বঙ্গভঙ্গের 

স্বল্লকাল ছাঁডা (1965-1911), মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের গর ঢাকার আর 

কোন গুরুত্ব রইল না। 

কৃষক সম্প্রদায় ছিল নীচু জাতের বামুসলমান | হিন্দ্র মধ)বিত্ত শ্রেণী তাদের 

অতান্ত হীন নজরে দেখত। বাংলাদেশের লৌকসংখাার মধো তাদের সংখা? ছিল 

বিরাট । শহরে মুসলমান মধাবিত্ত শ্রেণী যথেষ্ট গডে না ওঠায় উভয় সম্প্রদায়ের 

মধ্যে গ্রামবাংলায় যতটা সামাজিক যোগাযোগ ছিল নাগরিক জীবনে ততটা গড়ে 

ওঠা সম্ভব হয়নি। যতদিনে একটা শিক্ষিত মধাবিত্ত মুসলমান সমাজ তৈরী হল, 

ততদিনে সরকারী শ্রেষ্ঠ চাকুরী আদায় করার সময় তাদের পার হয়ে গেছে। 

সংখ্যাধিক শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে তারা একটা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হল। 

ইংরেজ মুসলমানদের নিয়োগ করল পুলিশ ও জেলের চাকুরীতে, ও জাতীয়তা- 
বাদীদের বিরুদ্ধে (বেশীর ভাগই হিন্দু) তাদের বাবহার করতে লাগল। বাংলাদেশের 

অর্থনীতিকে পশ্চাংপদ করে রাখার দরুণ সেখানকার মধাবিত্ত ছিল সংখ্যায় ক্ষুত্র। 

হিন্দ্রা__অধিকাংশই কলকাতার অধিবাসী-_ প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জ, 

করছিল। এইভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা আরও 

শক্তিশালী হয়ে উঠল; এবং একটা সাধারণ জাতীয়তাবাদ বিকাশের প্রক্রিয়া 

বাধাপ্রাপ্ত হল। 

উর্দু ভাষাভাষী অভিজাত শ্রেণী ঠিক সেই মৃহুর্তে সাম্প্রদায়িক প্রচারে কর্ণপাত 

করে নি, এমনকি বাংলাদেশেও না। এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতেন 1906 সালে 

মুসলিম লীগের উদ্যোক্তা ঢাকার নবাব সলিমুল্লা ধরণের মানুষ । বরং কিশোরগঞ্জ, 

বগুড়া, মাদারিপুর ও টাঙ্গাইলের মুসলমান অভিজাতর] দেশবিভাগ-বিরোধী 

আন্দোলনের প্রথম ঢেউতে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করেন। 1906 সালের মাঝামাঝি 
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পর্যস্ত এই বাপার চলে। বরিশাল নিয়ে এল তার নিজস্ব স্বদেশী চারণ কবি 

মফি-উদ-দীন বায়াতিকে । বগুডাঁর নবাব ও চট্রগ্রামের বণিকরা স্বদেশী উদ্যোগে 

ব্রতী হলেন। মুসলমান রেলগাডীর চালকরা মহোৎসাহে 1907 সালে ইস্টবেঙ্গল 

রেলওয়ের ধমঘটে যোগ দিলেন। শারতীয় জাতায় কণ্গ্রেসের কলিকাতা 
অধিবেশনে নবাব সলিমুল্লার ভাই খাজা আতকুল্ল। দেশবিভাগ-বিরোধী প্রস্তাব 

উত্থাপন করেন । অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশই যেখানে হয় বিরুদ্ধবাঁদী অথবা 

উদাসীন, সেখানে হাঞ্জার হাজার ছোট জমিদার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছোট 

বাবসায়ী, এব” শিক্ষিত হিন্দু ও যুসশমান মধ।বিত সমাজ, বাংলাদেশে দেশবিভাগ- 

বিরোধী সংগ্রামে শামিল হন। কুমিল্লার এপ বাারিস্টার আবগুর রস্বল, ইংরেজ 
শিক্ষাপন্ধতির গলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ভাবনা প্রথম তুলে ধরেন । 

এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড থুবলতা হল, যে কৃষকসমাজ, [বশেষ করে 

বাংলাদেশে, প্রায় অস্পৃষ্ট ছিল। তার কারণ প্রধানত£ এই, যে এই আন্দোলনের 

পুরোধা ছিলেন শহরের মধাবিভ্ত শ্রেণী, ও জমিদারদের একটা অংশ এতে যোগ 
দিয়েছিলেন । এই মুলগত দুবলতার ফলে, 1906 সালের শেষভাগে মুসলমান 

স্বাতন্ত্রের পান্ট। প্রচার, বিশেষ করে বাংলাদেশে, জোরদার হতে শুরু করল। হিন্দ 

জমিদারের মুসলমান প্রজ। হওয়ার দরুণ, পুরাতন সামন্ত অভিজাত শ্রেণী পরিচালিত 

জমিদারবিরোধী বক্তৃতার সমারোহ সহজেই সাড়া জাগাল। এই অভিযানের 

জমিদারবিরোধী মহাজনবিরোধা চরিত্র, সরকারের সক্রিয় উৎসাহদাঁনে, শ্রেণী- 

বিরোধকে রূপান্তরিত করল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে । জাতীয়তাবাদের অভিযানে 

ক্রমবর্ধমান হিন্দধর্মের প্রভাব মুসলিম-পূর্ব অতাত ও এতিহোর উপরে জোর দেওয়ায় 

পরিস্থিতি আরও তিক্ত হয়ে উল । ইংরেঞ্জ ও পশ্চিমী পণ্ডিতদের মধো হিন্দুধর্মের 

অতীত গৌরব ও স্থায়ী প্রাসজিকতার পুনরাবিষ্কার সম্পর্কে আকস্মিক অনুরাগ এই 
হিন্দ্ধ্মের পুনরভদয়কে আরও শক্তিশালী করে তুঁলল। বিচার করে বলা কঠিন, 

এই বিদগ্ধ প্রচেষ্টা কতটা নিঃস্বার্থ ছিল, ও ংরেজ শাসকরা তার কতখানি সুযোগ 

নিয়েছে । সেযাই হোক, এই কারণগুলো একটা অবিচ্ছেদ্য বাঙালী সংস্কৃতি ও 

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মোহমৃক্ত করতে সাহায। করেছে । অর্থনৈতিক বৈষমা, 

রাজনৈতিক ও ধমীয় বিভিননত।, ও ইসলামী পশ্চাৎমৃখিতাঁকে উৎসাহদানে সচেতন 
ইংরাঁজ নীতি, বাঙ্গলার এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের কেবলই 

পিছিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। 

এই পরিস্থিতি, অভিজাত, জাতীয়তাবোধ বিরহিত, উর্ুভাষাভাষী উচ্চশ্রেণীর 
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মূললমান ও অন্তান্ত বাঙালী মুপলমানদের মধ্যে দূরত্বকেও বেশ কিছুদিন ধরে বাচিয়ে 

রাখতে সাহায। করল । একটা সাধারণ ভাষা, কৃষ্টি ও জাতীয়তাবাদের উচ্চাশা শুধু 

মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একটা ছোট গোষ্ঠীর মধে) বেঁচে রইল। স্বর্ণাক্ষরে যাদের নাম 

লেখা যায়, তাদের মধে। অন্যতম ছিলেন মীর মৃশারফ হোসেন ও কাজী নজরুল 

ইসলাম । রাজনীতির ক্ষেত্রে এই প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 

দাস বিশের দশকে. ও পরে কিছুদিনের জন্তে এ. কে. ফজলুল হক । বিভিন্ন ধম 

নিরপেক্ষ দলে অগ্তদের সন্ধান পাওয়া খায়, কিন্ত সংখটায় তারা অল্প। শহরের হিন্দ্ব 

ও মুসলমান মধ।বিত্ত যুবকদের মধ সামাজিক যোগাযোগ না থাকায় ও বিপ্লবীদের 

মধে হিন্দ্রধর্মের প্রতীক সম্পর্কে অন্ধ প্রীতির দরুণ ধম্ননিরপেক্ষ দলে মসলমান 

যুবকদের যোশদানে বাধাসৃষ্টি করে। বিংশ শতাব্দীর গোডার দিকে, অসহযোগ 

আন্দোলনকাল যখন প্রায় শেষ, সে সময় চিত্তরঞ্জন দাস খিলাফং আন্দোলনের 

অনুবুত্তি হিসেবে, উভয় দলের পক্ষে স্বীকাধ সুত্রের ভিত্ততে, দুই সাম্প্রদায়িক দলের 

বঙমান সম্পর্ককে সুদূর করার চেষ্টা করেছিলেন। ছুর্ভাগাবশতঃ, তিনি মারা যাবার 

পরে এই প্রচেষ্টা আর অনুসৃত হয়নি । 

এ. কে. ফজলুল হক, তার কৃষক-প্রজ। পাটি নিয়ে কিছুদিন উভয় সম্প্রদায়ের 

নিম্বমধ্যবত্ত শ্রেণী ও কৃষকপমাজের এঁক্যের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন বটে, কিন্তু 

উন্নাসিক বাঙালী হিন্দ্র বুদ্ধিজীবীর সক্রিয় সমর্থন তিনি জয় করতে পারলেন না! 

শেষ পধন্ত তিনিও গিয়ে হাজির হলেন মুসলিম লীগে, যদিও কোনওদিনই সেখানে 

তিশি সম্পূর্ণ স্বস্তি অনুভব করেন নি। 1940 সালে, মুসলিম লীগের লাহোর 

অধিবেশনে তাকে দিয়ে পাকিস্তানের প্রস্তাব উত্থাপন করা হল। শেষ পধস্ত দেখা 

গেল, বাঙলার পক্ষে অগ্রসরমান জাতীয় রাজনীতির চাপকে এডানো অসম্ভব এবং 

দেশবিভাগ অবশ্যস্ভাবী। আর একবার এই পর্যায়ে বাঙ্গলার সৃস্পষ্ট অভিজ্ঞান শেষ 

বেপরোয়! ফধোকে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করল। 

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, জাতীয় নেতার। যখন ক্ষমতার প্রসাদ বন্টন নিয়ে কাডাকা(ডিতে 

ব্স্ত ছিলেন, তখন এঁকাবদ্ধ সাম্রাজাবাদ ও সামস্তবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের 

স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণী । জমিদারদের বিরুদ্ধে ভাগচাষীদের 

তেভাগা! আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক মতানৈককে ছাপিয়ে সারা বালায় ছড়িয়ে 

গিয়েছিল। আর একবার ময়মণসিং-এর গারো এবং হাজংরা তাদের প্রিয় নেতা 

মশি সিংয়ের নেতৃত্বে, বিদ্রোহে ফেটে পড়ল। রেলপথ ও চা-বাগানের শ্রমিকরা 

কৃষকদের সংগ্রামী সংগঠনের কাজে সাহায্য করলেন; কম্ুনিস্ট পাটির নেতৃত্বে 
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শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাপিত হল । ছাদের সঙ্গে মিলে তারা রাজকীয় ভারতীয় 

নৌবাহিনীর বিদ্রোহের সহায়তার আহ্বানে এগিয়ে এলেন। আই. এন. এ.-র 

বন্দীমুক্তি ও ভিয়েংনাম থেকে ভারতীয় সৈন্যের অপসারণ দাবী করে, ছাত্ররা 

কলকাতার রান্তাকে রণক্ষেত্র বানিয়ে ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে লাই করেছে । এবং 

সবশেষে, 1946-এর 2১ গ্বঁলাই, ডাক-তার কমচারাদের সর্বভারতীয় ধম্রথটের সমর্থনে 

সারা কলকাত। শহরকে জনগণ 'নজেদের হাতে তুলে শিয়েছে। জাতীয় একের, 

একনিষ্ঠ বৈপ্লবিক চেতনার ও শিরন্ত্র অথচ সজ্ঘবদন্ধ জনগণের শক্তির এ এক অপুব 

নিদশন | ছুরভাগে।র বিষয়, এঞ্াবদ্ধ বাঙ্গলার এই শেষ বিপ্রবের স্ফুলিঙ্গ, মাও 

উনিশ দিন পরে, 16 অগাস্ট, ভ্রাতৃহতার রক্তবন্যায় নিবাপিত হল। সাম্প্রদায়িক 

বৈরিতা বাংলাদেশের অন্তরে, গভীরতম প্রদেশে ছড়িয়ে গেল। গান্ধীজার একক 

নোয়াখালি পরিক্রমাও সমন্বয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারল নাঁ। ভারতীয় উপ- 
মহাদেশ এবার, যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি উদ্ভুত এক অতি শয়তানী 

সামাজাবাদা চক্রান্তের জালে জড়িয়ে গেল। 

তা সত্তেও, রাজনীতির ক্ষেঞখ্ে শরংচন্দ্র বোস ও বাঙ্গলার তংকালীন মুখ মন্ত্র 

এইচ. এস. স্রাবদশ প্রাণপণ চেষ্টা করলেন প্রদেশকে এঁকাবছ্ধ রাখতে । কিন্ত 
তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে । ইংরেগের সাম্রাজ)বাদী শীতি, দঃ কেন্দ্রীয় শাসনের 

নামে, সাধারণ কৃষ্টি, ভাষা ও দেশের উপরে প্রতিষ্ঠিত জাতিসমুহের স্বাভাবিক 

বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছিল অতি সফলভাবে । বরঞ্চ, বিভন্ত' করে শাসন করার 

নাতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলিকে বিভিন্ন ধমীয় সন্প্রদায়ে ভাগ 
করার অদ্ভুত নিয়মের পুর্ণ সুযোগ শিয়েছিল। শ্রেণী এবং অর্থনৈতিক দ্বশ্থবে 
নিপুণভাবে সান্প্রদায়িক বিবাদে রূপান্তরিত কর। হল। 

সুতরাং ভাঁরতবিভাগ, ও বিশেষ করে 194? সালের বঙ্গবিভাগ, মুলত বিভিন্ন 

জাতি ও বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাতহেত নয়, তার আসল বারণ অর্থনৈতিক বৈপরাীত। 

ও তার বিকৃত রাজনৈতিক রূপ । খ্যাতিমান সমকালীন বাংলাদেশী লেখক হাসান 
হাফিম্ধুর রহমান স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যে ধাঙ্গালী সংস্কৃতি কখনও প্রাক-বজবিভাগ 

যুগের উন্মত্তন্তার স্রোতে গা ভাপায়নি। দেশবিভাগের বীজ রোপনের ইতিহাস 

বন্থ পুরাতন। কেবলমাত্র সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরই এই অবস্থা শিবারণ 

করতে পারত। 

যদিও ভারতের বিতিন্ন অংশে এবং বিশেষ করে বাঙ্গলায়, এমন একটা বিপ্লবের 

জন্যে বস্তুগত পরিস্থিতি প্রস্তুত ছিল, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ সংগঠিত ছিলেন না, এবং 
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সেই প্রবর্তনাকে সবলে মৃত্ত করার মত তাদের ক্ষমতা ছিলনা । বাংলাদেশী লেখক 

বদরুদ্দীন উমর উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম লীগ বঙ্গবিভাগ চায়নি। তার 

চিন্তাধারায় ছিল যে, এঁকাবদ্ধ বাঙ্গলা, পাকিস্তান বা ভারত, যেখানেই যুক্ত থাকুক, 
বা স্বাধীন থাকুক, তাতে মুসলমান সংখাধিক। থাকবেই । কিন্তু কংগ্রেস বিভাগের 

উপরেই জোর দিল, এবং ঠিক যে-কারণে লীগ পাকিস্তান চেয়েছিল, সেই কারণেই, 

একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আর একটা কথা ভুললে চলবে না যে, বিবদমান 

কোন পক্ষই কলকাতাকে হাতছাড়া করতে রাজী ছিলনা ; তার কারণ পূর্বাঞ্চলে 

কলকাতা ছিল অর্থনৈতিক কম্নকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র, ও সারা উপমহাদেশে সবচেয়ে 

শিল্পায়ত নগরী । বিভাগের দরুণ পুর্পাকিস্তান একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি হারাল, 

ও বুদ্ধিজীবীরা হারালেন তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে সহজ প্রবেশাধিকার । 

খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের উপরে এসে পডল বাস্তহারা সম্পকিত অর্থনৈতিক দায়িত্বের 

বোঝা. ও তাদের পুনঃপ্রতিষ্টিত করার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা যার সমাধান 

আজও সুদূর [7] 



ছয় 

মোহভঙী 

আমার ক্ষ্যাতে ভাইরে যখন 

নোনাপানি আস 

সোনার ফসল যখন আমার 

বাণের জলে ভাসে 

দেশদবদট আগের নেতা! 

তখন তিনি কন না কথা 

আর মরুডৃ'মব নুন সরাইতে 
সবার আগেসেধায়। 

এই মরুভূমি করতে আবাদ 

বানছে নতুন বাধ। 

পিঙুতে দেয় টাকার পাহাড় 

নাম ইসলামাবাদ । 

_ রায়ান বয়াতি ( অগাস্ট, 1964 ) 

অতীতে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করত কৃষি ও কারিগরদের নৈপুণোর উপরে । 

স্নদ্ূর অতীত থেকে মোগলদের সময় পযন্ত তাঁর সৃতি বন্ত্রশিলের সুনাম ছিল জগং- 

জোড়া । ঢাকা 28 লক্ষ টাকা মুলে)র মসলিন রপ্তানী করেছে 1753 সালে। পদ্মা, 

ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, এই তিন নদীবেন্টিত 6,000 বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে 1841 

সালে 4,000 তাত ছিল । বাংলাদেশ রেশমও রপ্তানী করত। 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, বাংলাদেশ দ্রুত কাচামালের খাটিতে পরবসিত হল। 

পুরোন স্বনির্ভর অর্থনীতি, যেখানে খাদ্য, বাশিজাক কৃষি ও হস্তশিল্লের মধ্যে একট 

ভারসাম্য ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গেল। গুরুত্ব দেওয়া হল বাণিজ্যিক শস্যের উপরে, 

যথ1 তামাক, কমলালেবু, কফি, চা, আখ, জাফরান, তুলো, পাট, নীল এবং ধান। 
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পুরোন কারিগরি শিল্পের জায়গায় নতুন কোন যন্ত্রশিল্প স্থাপন করা হল না। ফলে 

জমির উপরে চাপ পড়ল বেশী । শেষপর্যন্ত, কৃত্রিম রং-এর বিকাশ হওয়ার সঙ্গে, 

বাংলাদেশে প্রধান বাণিজি।ক ফসল দাড়াল পাট। 

দেশবিভাগের সময়, পাকিস্তানের দুটি খণ্ডেই অর্থনৈতিক ভাবে মোটামুটি একই 

অবস্থা ছিল। উভয়েই উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছিল পশ্চাৎপদ শিল্প । বাংলাদেশে 

ছিল মাত্র দশটি সবৃতাকল, 49টি পাট বাণ্ডিল করার যন্ত্র, 58টি ছোট চালকল, তিনটি 

চিনির কারখান। ও একটি সিমেন্ট কারখানা । তামাক, পাট, গম, চা, পশুচম ইতদাদি 

কাচামালকে শিল্পজাত দ্রবে। রূপান্তর করার কোন নিজস্ব কারখানা ছিল ন]!। 

বাংলাদেশের নদীভিত্তিক বিদ্রাং উৎপাদনের সম্ভাবনাকেও কাজে লাগানো হয়নি । 

এর চেয়েও বেশী দুঃখের কথা এই যে, বাংলার অন্যান্য অংশ থেকে আকস্মিক 

বিচ্যুতির দরুণ বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল। প্রয়োজনায় সমস্ত 

শিল্পজাত দ্রবা আমদানী করার জন্যে তাকে বিদেশে পাট রপ্তানী করতে হল। 

কলকাতার ইস্পাহানীরা ছাড়া, ভারতীয় উপমহাদেশ বহির্ভূত এই নতুন দেশের 

পূর্বাঞ্চলে কোন মুসলমান শিল্পপতি গেল না। জমিদারদের বেশীর ভাগ ছিল হিন্দু 

তাদের সঙ্গে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত উচ্চশ্রেণাতৃক্ত হিন্দ্বরা স্থান তাগ করায় একট। 
শুন্বাগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হল। ভারতীয় সিভিল সান্ডিসের যে 133 জন সও। পাকিস্তানে 
যাওয়ার সন্কল্প করেন, তাদের মধ্যে বাঙালী ছিলেন মাত্র একজন । 

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ পৃবঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। পুববঙ্গের 

অধিবাসীর। ছিল সারা পাকিস্তানের মধে বৃহত্তম, বিশিষ্ট, সংস্কতিসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী, 

ও সমগ্র লোকসংখাঁর শতকর! 55 ভাগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অসামরিক সরকারী 

উচ্চপদে, সামরিক বাহিনীতে, বিভিনন পেশায় ও ব্যবসাক্ষেত্রে ভার সংখা] ছিল 

অপ্রতুল। ভারত থেকে মুসলমান বাবসায়ীর। চলে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে । এর 
ফলে, একেবারে প্রথম থেকেই, পৃববাংলাকে তার সমস্ত প্রয়োজনের জন্য দেশের 

পশ্চিম অংশের উপর নির্ভর করতে হল। 

পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে যে রাজনৈতিক নেতার! নিয়ে উপস্থিত হলেন, 

সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে তাদের কোন প্রভাব ছিল না। পাকিস্তানের জন্যে 

আলাপ আলোচনা কালে মহম্মদ আলি জিন্না বেশীরকম নির্ভর করেছিলেন 

অসামরিক সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের উপরে । পাকিস্তান গঠনের অব্যবহিত পরে 

অস্ত্রের জোরে কাশ্মীর দখলের একটা প্রচেষ্টা হয় । এইসব ঘটনার ফলে সামরিক 

বাহিনী ও আমলাতন্ত্র কিছুটা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। 



মোহভঙ্গ 4] 

দেশান্তরী রাজনৈতিক পেতাদের কোন গণতিত্তি না থাকায় জনসাধারণ সম্পর্কে 

তারা ভীত হলেন। সেইজন্বেই তার| মোটামুটি একট। সমঝোতা করলেন একদিকে 

স্থানীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে ও অন্যদিকে অসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রের সঙ্গে । 

এইভাবে একটা মৈত্রীবন্ধনের ভিত্তি স্থাপিত হল, যার মধো ব/বসাযী শ্রেণীও ছিল। 

পূর্বদিকে রাজনৈতিক অবস্থা কিন্তু উন্টে' পথে এগোল । চল্লিশ সনে ধারা মুসলিম 

লীগে যোগ দিয়েছিলেন, জনগণের মধো ক্টাদের একটা ভিত্তি আগে থেকেই ছিল। 

ঠাঙ্গের ক্ষমতার আসন থেকে সরিয়ে রাখার সমস্ত প্রচেষ্টা বার্থ হল। ফজলুল হক ও 

এইচ. এস. সুরাবদশ তাদের নিজেদের জোরেই নেতা ছিলেন । আমলাতন্ত্রের সঙ্গে 
াদের মৈত্রীর কোন প্রয়োজন ছিল নী, এবং তা সম্ভবও ছিল নী, কার সেখানে 

কতৃত্রপদে বেশীর ভাগই অবাঙালী। সেখানে কোন স্থানীয় শিল্পপতিও ছিল না। 

পূর্ববঙ্গে বাঙালা রাজনৈতিক নেতাদের প্রধান বনিয়াদ ছিল মধ্যবিস্ত শ্রেণী ও 

কৃষকসমাজ । 

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জটিলতা, এবং গোঠীগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক 

পার্থক। ছাঁড়াও পাকিস্তানের দুই অংশের নিদিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ, 

একজাতিস্বলভ বন্ধন রচনার পক্ষে বিবূপ অবস্থার সৃষ্টি করল। পুর্ববঙ্গের চা এবং 
পাট বেচে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবন! পশ্চিম অংশের নতুন বাবসায়ী শ্রেণীর 

কাছে পুঁজি সঞ্চয়ের পথ খুলে দিল। তাছাড়া তাদের তৈরী পণাদ্রবের একটা বাজার 

পাওয়া গেল পূর্বাঞ্চলে । এর ফলে ওুপনিবেশিক সম্পর্ক সৃষ্টির সহজাত প্রবৃতিও 

একজাতিতের অন্তরায় হয়ে দাঙাল। 

স্বভাবতঃই কেক্ত্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতি, বাংলাদেশে স্থানীয় শিল্পপতিগো্ঠী 

গড়ে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টি করল। কেন্দ্রে যে রাজনৈতিক পদ্ধতি ক্রমশঃ 

আত্মপ্রকাশ করল, তা অনিবাধভাবে জাতীয় স্বাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থেকে 

জনসমর্থনের অধিকারী বাঙালী রাজনৈতিক নেতাকে বাতিল করে দিল। ফজলুল 
হক বা সুরাবশর মত লোক কেন্দ্রীয় সরকারে স্বল্পমেয়াদী কমজীবনের পরে 

অনুগামীদের আস্থ।. হারালেন। পৃরাঞ্চলে যতবারই কোন বিরোধীদলীয় সরকার 
গড়ে উঠেছে, তযনই তাকে বাধ। দেওয়! হয়েছে । তার বিশেষ কারণ, পাকিস্তানের 

নবা শাসকগোষীর বাংলাদেশে একটা স্থায়ী সামাজিক বুনিয়াদ গডাঁর অক্ষমতা । 

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে যে অসম বিকাঁশ ঘটে, কয়েকটি 

অর্থনৈতিক উদাহরণে তা পরিষ্কার ফুটে ওঠে । স্বাধীনতার পরে প্রথম দশ বংসর 

পশ্চিম অংশে জনগ্রতি আয় 330 টাক। থেকে 373 টাক। বৃদ্ধি পায়; বাংলাদেয়ে 
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তা কমে দাড়ায় 305 টাকা থেকে 288 টাকা । শিল্পের বিকাশ. ও শিলের 

সহায়তাবাচক উপকরণের উন্নতি অতি নিম্ন্তরে থেকে যায়। উচ্চমাধামিক 

বিদ্যালয় শিক্ষার হার কমে যায়। বাংলাদেশে লোক বলত, "গ্রামে পাকা বাড়ী 

দেখলে বুঝবে ওটা ক্ুঙ্পবাঁড়ীর চেয়ে মসজিদ হবার সম্ভাবনাই বেশী ।' উচ্চশিক্ষার 

বৃদ্ধির হার পশ্চিমে যেখানে শতকরা 38 বাংলাদেশে তার বৃদ্ধি মাত্র শতকরা 11.2 7 

অর্থনৈতিক বিকাশ ও অন্যান্ত কাজের জন্য নিধারিত তহবিলের ছই-তৃতীয়াংশ খরচ 

করা হত পশ্চিমে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ত বিদেশী সাহাযা বাংলাদেশ পেত 

মাত্র শতকরা 17 ভাগ, ও মাকিন পণাসাহাযোর শতকরা 30 ভাগ । পশ্চিমে 

শিল্পবিকাশকে প্রত্তাক্ষভাবে উৎসাহিত করা হত, অর্থনৈতিক ও আঘথিক নীতি, 

বৈদেশিক মুদ্রা শিয়ন্ত্র, আমদানী লাইসেন্স ও পুঁজি বিনিয়োগ বাবস্থা দিয়ে। 
বাংলাদেশের অনুন্নত, স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার দরুণ পাকিস্তানের দুই অংশে 
পারস্পরিক বাণিজো যে ঘাটতির সুষ্টি হত, তা পূরণ করা হত এইভাবে : চা এবং 

পাট রপ্তানীর দরুণ আন্তর্জাতিক বাণিক্জা থেকে বাংলাদেশের অজিত উদ্বৃত্ত বৈদেশিক 
মুদ্রার একটা মোটা অংশ পশ্চিমে সরিয়ে নেওয়া হত। 

জেনারেল আমুব খানের সামরিক একনায়কতেের সময় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক 
কাঠামোকে মজবুত করা হয়। তার বিকাশ পরিকল্পনা দশক-এর সময়েই পাকিস্তানে 
'বিংশতি পরিবার'-এর উদ্ভব হয়। এরা সমগ্র শিল্পসম্পদের শতকরা 60 ভাগ ও 
ব্যাংকের সম্পদের শতকরা 80 ভাগ শিয়ন্ত্রণ করতেন। যে দেশে বিভিন্ন ও যথেষ্ট 
সুগ্রথিত রাষ্ট্রজাতির বসবাস, সেখানে এক পাঞ্জাবী শাসক সম্প্রদায় ক্ষমতায় 
অধিষ্টিত হল। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল সামন্ত জমিদারদের সঙ্গে জড়িত 
পঁজিপতিরা। এদের মধ্য থেকেই সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের উচ্চপদত্ুক্ত 
কমচারী নিযুক্ত হত। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়ার সূত্রে এই শাসক শ্রেণী 
গ্রামাঞ্চলে আংশিক ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে সৃষ্ট ধনী কৃষকশ্রেণীর মধ্যে একটা নতুন 
সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করল। 'বেসিক ডেমোক্রেসি'র বাবস্থার 
মাধ)মে এই গণভিত্তিকে আরও শত্তিশালী করা হয়। 'বেসিক ডেমোক্রণট'দের 
হাতে অবাধ পুঁজি ঢাল হত গ্রামোন্নয়ণের কাজের জন্মে । এই সব পন্থা গ্রহণ করে 
আম্মুব ক্ষমতার কাঠামোটার আমূল পরিবর্তন করলেন, ও সাবেকী রাজনৈতিক 
নেতৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান করলেন। এতে পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের চেয়ে 
পূর্বাংশেরই বেশী ক্ষতি হল। জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদে পুববঙ্গের সদস্যদের 
মধ্যে 1905 সাল নাগাদ, শতকরা অন্ততঃ বত্রিশ জন সভ্য ছিল ব্যবসায়ী, কারখানার 
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মালিক ও ঠিকাদার । যেখানে 1947 থেকে 1958-এর মধো এদের সংখা! ছিল 
শতকরা চারজন । 

আম়ুবতন্ত্রে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিরও বিরাট পরিবর্তন হয়। প্রাক-1947 
সালের জমিদারা প্রথা বিলোপের পরে ক্ষুদ্র কষক মালিকানার উদ্ভব ইয়। ভূমিবন্টন 

ও মালিকানার মধে। যে বৃহ বৈষম। ছিল, আয়ুব রাতে এক নতৃন ধনী গ্রামীণ 

শ্রেণী তৈরী হওয়ায়, তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে । গ্রামোন্নয়ণের জন্য সরকার প্রদত্ত 

অর্থের জোরে এই 'বেসিক ডেমোক্র।ট'রা, এক বিরাটস*খ।ক ক্ষুদ্র কৃষকদের জমি 

আত্মসাৎ ক'রে, প্রথমে সৃদখোর মহাজন ও অবশেষে ধনী ভূথ্বামী হয়ে ওঠে । এবং 

কৃষকরা পরিণত হয় ভূমিহীন চাষী ব। ভাগচাষীতে । 

পূর্বাঞ্চলের স্বার্থে আথিক সংস্থান পুনর্ন্টনের একট। প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। 

রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ ও বৈদেশিক সাহাষে। পৃধাংশের ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। 

কিন্তু বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহদানের জন্তা সরকারী আথিক নীতি পশ্চিম- 

খেষাই থেকে যায়। 1963 থেকে 64 এবং 1965 থেকে 66 সালে পাকিস্তানের 

সামগ্রিক বেসরকারী বিনিয়োগের শতকরা মাত্র 22টি পূর্বদিকে যায়। কেন্দ্রীয় 

ধণদান সংস্থাগুলিও খাণ দেওয়া সম্পর্কে এই ধরণের বৈষমা বজায় রাখে । তার 

ফলে উনত্রিশটি শীর্ষস্থানীয় শিল্পের মধো বাংলাদেশ থেকে মাত্র দুইজন পুঁজিপতি 

পাওয়া! যায়, ধাদের অবস্থান তালিকার একেবারে শেষে । গ্রামোন্নয়ণের জন্থা 

নির্ধারিত 67.16 কোটি টাকার অধিকাংশই 1963-63 এবং 1966-67 সালে 
বাংলাদেশে রাস্তা তৈরীর কাজে বায়িত হয়। এটা করা হয় সামরিক প্রয়োজনে । 

এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুরোপুরি মুদ্রার ব।বহার চালু হয়, এবং সমুদ্ধ 
গ্রামবাসীরা উপকৃত হয় । 

মাথাপিছু আয়ের বৈষমা, জীবনধারণের বায়ের তালিকা, আসল মজুরি, মাথাপিছু 

অর্থনৈতিক উন্নতি, দেশের সাবিক আয়ের মধে। উৎপাদনশিল্পের অংশ, আন্তঃ 

প্রাদেশিক বাণিজেো, অর্থের ঘাটতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বত্ত, এ সবই 

বন্তবিঘোধিত 'আমুব দশব'এও একই অবস্থায় ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় উচ্চতর 

অর্থ নির্ধারণ সত্তেও কার্ধতঃ বন্টনের শতকরা হিসাবের কোন ব্যতিক্রম হয়নি । 

বাংলাদেশের অজিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের বিকাশের ভগ্য 

প্রয়োজনীয় দ্রবাাদি আমদানী করার জন্য বাবহৃত হত, যার ফলে আবার সেই 

অঞ্চলে অর্থনিয়োজনের স্বযোগ বেড়ে যেত। পশ্চিম পাকিস্তানের বাংলাদেশে 

অর্থনিয়োজনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল পাট, সুতির বন্ত্র, কাগজের কল, বণাংক ও 
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জীবনবীমায়, এবং আমুবপুত্বের মোটরগাঁড়ীর কারখানাতে । অপর পক্ষে, বাংলাদেশে 

হয়ে দাড়াল পশ্চিম পাকিস্তানের বাধাতামূলক বাজার। পশ্চিম পাকিস্তানের 

সাবিক__-আঞ্চলিক ও বৈদেশিক--রপ্তানীর গ্রায় শতকরা! 50 ভাগের বাজারই ছিল 

বাংলাদেশ । এইরকম অসম বাণিজা বন্টন বাবস্থার ফলে বছরে প্রায় 20 কোটি 

ডলার বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হত। 

স্বতরাং বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ কষিনির্ভরই থেকে গেল, ও লোকসংখা। 

ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমির উপরে বেশী চাপ পডতে লাগল। অতি উর্বর 

জমি হওয়া সত্বেও, যথেষ্ট সেচ ও জলনিষ্কাশন বাবস্থার অভাব, বিছু'ৎতের স্বল্প বিকাশ 

ও পরিকল্পনাবিহীন রেলপথ ও রাস্তার বাধ নিশ্নীণের ফলে. হেক্টার প্রতি ফসলের 

পরিমাণের কোন রূদ্ধিই হয়নিষ্বলা চলে রেলপথ ও রাস্তার বাধগুলি প্রাকৃতিক 

জলনিষ্কাশন বাবস্থা উপেক্ষা করে তৈরী করায়, কিছু নদনদীর মজে যাওয়া ত্বরান্বিত 

হল, অন্ত নদনদী পলিমাটি বেডে বন্যায় ভেসে গেল। কিছুট। নতুন প্রকৌশলের 
বাবহাঁর সত্বেও কৃষি নির্ভর করে রইল আবহাওয়ার দয়াদাক্ষিণোর উপরে। 

1970 সাল নাগাদ বাংলাদেশে শিল্পের সংখা] ছিল 30090-এর কিছু বেশী। এর 

মধো বেশীর ভাগই হয় স্থিতিশীল অথবা দূর্দশাগ্রন্ত । বেডে চলেছিল শুধু শিল্পের 

প্রয়োজনীয় কাচা মালের উংপাদন | বাংলাদেশে গাঁসের কোন অভাব নেই । গাস 

ছাঁড়া, অন্য কোন খনিজ পদার্থ, যথা মণ, কয়লা, কাদামাটি ও তেজস্ক্রিয় খনিজ ধাতু 

কাজে লাগানোর কোন চেষ্টা করা হয়নি । 

1971 সালের নিরাচনে কঠোর সংগ্রামের শেষ পরিণতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ । 

সেই নিবাচনে বাবহৃত একটি প্রাচীরপত্র, পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চল পৃর্বাঞ্চলকে 

যেভাবে শোষণ করছে, তার একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র অল্পকথায় তুলে ধরেছে, 'সোনার 

বাংল শশান কেন? এই শিরোনামায়। 

]. কেন্দ্রীয় বাষিক আয় থেকে পূর্বাঞ্চল পায় 1,500 কোটি ঢাকা, পশ্চিমাঞ্চল 

পায় 5,000 কোটি টাকা। 

2. উন্নয়ন খাতে পৃবাঞ্চলের বায় 3,000 কোটি টাকা, পশ্চিমাঞ্চলের বায় 6,000 

কোটি টাকা । | 

ও. বৈদেশিক সাহাযোর শতকরা 20 ভাগ পূর্বাঞ্চলের বরাদ্দ, আমদানীর পরিমাণ 

সমস্ত বিদেশী পণোর শতকরা 25 ভাগ । 

4. কেন্দ্রীয় কমবিভাগে পূর্বাঞ্চলের অংশ শতকরা 15 ভাগ ও সামরিক বাহিনীতে 

শতকর। 10 ভাগ। 
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5. পৃরাঞ্চলে চাউলের দাম মণ প্রতি 50 টাকা, পশ্চিমে মাত্র 25 টাকা । 

0. পূর্বাঞ্চলে সরিষার তেল সের প্রতি 5 টাকী, পশ্চিমে 2.50 টাকা। 

7. পৃাঞ্চলে 90 রতি সোনার দাম 170 টাকা, পশ্চিমে ]1)5 টাক]। 

অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে সমান তালে ছিল সমাজকলাাণ, স্বাস্তা ও শিক্ষাবাবস্থার 

সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে অবহেলা । পাকিস্তান গঠনের সময়ে বাংলাদেশে সাক্ষরতার, 

প্রবেশিকায় উত্তীর্ণের ও বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুর সংখা] পশ্চিম অংশের চেয়ে বেশী 

ছিল। বিদ্যালয়গাঁমী ছেলেমেয়ের সংখা 1970 সালে দ্বিগুণ হলেও প্রাথমিক 

বিদ্যালয়ের সংখা কমে গেল । স্বভাবত£ই পবেশিকায় উত্তীর্ণের সংখ।া শতকরা প্রায় 

50 ভাগ, স্বাতকের সংখা? শতকরা 323 ভাগ ও স্রাতকোত্তরের সংখা? শতকরা 12 

ভাগ কমে গেল। বেশীর ভাগ বৃত্তি বা অনুশীলনের জন্য ধার্য অর্থ যেত পশ্চিমে, 
কারণ 16টি গবেষণ। কেন্দ্রের মধে। পশ্চিম পাকিস্তানেই ছিল ]3টি। এই বৈষমা ও 

শিক্ষাব।বস্থার পশ্াাংপদ অবস্থা সত্ত্বেও, বাংলাদেশে সাক্ষরতার সংখা পাকিস্তানের 

বাকী অংশের চেয়ে বেশী । অবস্তা যে কতখানি করুণ, তার প্রমাণ বাংলাদেশের 

পুস্তক প্রকাশনের নিল্নমৃখী গতি 195) সালে, শাষ! আন্দোলনের উত্তুঙ্গে 1,356 

আর 1969 সালে মাত্র 381টি 

এত বাধা সত্বেও বাংলাদেশে, বিশেষ করে 'আম্ুৰ দশক'-এ একটা শক্তিশালী, 

পৃর্ণাবয়ব, উচ্চাকাংখী মধবিত্ত শ্রেণী গডে উঠল । এই শ্রেণাই পাকিস্তানের পক্ষে 

রায় দিয়েছিল এই আশায় যে, সে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অভিজাত 

বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু সে অতি সতৃর আবিষ্কার করল যে বেসরকারা ও 

সামরিক আমলাতন্ত্রের উচু ধাপগুলো তার নাগালের বাইরে । এমনকি 1966 সাল 
পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় মহাকরণে প্রথম শ্রেণীর কম্নসচিবদের শতকরা 30 ভাগেরও কম ছিল 

বাংলাদেশের ভাগে।, নিরধারিত আনুপাতিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও । 

সামরিক বাহিনীতে তাদের প্রতিনিধিত তখনও 1950-র দশকের মতই স্বল্প। দুটি 

পৃথক প্রদেশকে বিলুপ্ত করে, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এই দুটি বিভাগ 

মৃ্টি হওয়ায়, বাংলাদেশীরা একটা কথা পরিষ্কার বুঝতে পারল--জাতীয় পরিষদে 

সংখাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ, এবং বেসরকারী ও সরকারী কমক্ষেত্তে 

নিয়োগ ও উন্নয়ন তহবিলের বৃহত্তর অংশের দাবী থেকে তাদের চতুরভাবে বঞ্চিত 

কর] হয়েছে। 

আম্মুব পূর্ব পাকিস্তানের নতুন রাজধানী তৈরী করা শুরু করলেন ঢাকায়। কিন্ত 
এবারে বাংলাদেশীর! আর উচ্ছিষ্টের ভগ্নাৎশ নিয়ে সন্তষ্ট থাকতে রাজী নয়। তারা 
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জানত যে মরুভূমিতে প্রাণসঞ্চার করে করাচীর প্রথম রাজধানী নিমাণে বায় হয়েছে 

কুড়ি কোটি টাকা । আবার ইসলামাবাদে নতুন রাজধানী তৈরী করতেও সমপরিমাণ 

অর্থ পুনরায় বায় করা হয়েছে । সেক্ষেত্রে ঢাকার জন্মে নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ 

মাত্র দুই কোটি টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানের সম্বদ্ধি গড়ে উঠল পুধ পাকিস্তানের 

দারিদ্রোর মূল্যে। 

বাংলাদেশের মানুষ বুঝল যে, বাঙ্গলার হিন্দ্রদের আধিপতোর হাত থেকে বাচতে 

গিয়ে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপতেোর কবলে পড়েছে । বাংলাদেশের 

মধ্যবিত শ্রেণী, যথা পেশাদারী, আমলা, সামরিক কম্মচারী, ছোট বাবসায়ী_ দেখল, 

তাদের কল্পনার সৌধ ভেঙে চুরমার। মধবিত্ত শ্রেণীর কাছে শহরবাসের অভাাস 
তখনও নত্ৃন, তার নাড়ীর দুঢ বন্ধন গ্রামের সঙ্গে। তার মোহমুক্তি ও উচ্চাকাংক্ষা 

সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের অসন্তোষের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। কারণ অসম 

আচরণের আসল বোঝাটা বহন করতে হয়েছিল সাধারণ কৃষক শ্রেণীকেই। এইভাবে 

স্থাপিত হল স্বায়ত্তশাসনের দাবীর অর্থনৈতিক ভিত্তি। এরই শেষ পরিণতি 

স্বাধীনতার সংগ্রাম । 7 



সাত 

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে 

যেসব লঙ্গেতে জদ্মিহিংসে নঙ্গবাণী 

সেসবার কিবা রীতা নণয় নাজানি॥ 

মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্লেতে বসতি। 

দেশী ভাষা উপদেশে মানে হিত অতি 

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুঁড়ায়। 

নিজ দেশ তেয়াগিকেন বিদেশে না যায়॥ 

__সন্দ্রীপের আবদুল হাকিম রচিত 'নৃরনামা' (অষ্টাদশ শতাব্দী) 

পাকিস্তানের জন্ত সংগ্রাম ছিল রাজনৈতিক আত্মনিরতার অধিকারের ঘোষণা । 

যদিও কিছুটা বিকৃত অর্থে, কারণ ধর্মকে রাষ্ট্রজাতির প্রতীতির সঙ্গে একীভূত করা 

হয়েছিল। সংগ্রাম অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে, প্রধান গুরুত্ব নিল স্বভাৰতঃই মুসলমানের 
সাংস্কতিক আত্মনির্ভরতার প্রশ্ন । বাঙালী মুসলমান যখন পাকিস্তানের সপক্ষে মত 

প্রকাশ করেছিল, তখন খাঁটি বাঙালী সংস্কৃতির গু তাৎপর্য নিয়ে বেশী মাথা 

ঘামায়নি। দুই নবজাত রাস্ট্রের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ধমগত পার্থকা থাকা 

সত্ত্বেও, এই সংস্কৃতি, এক ইতিহাস, ভাষা, এতিহ্য ও রীতির অন্তনিহিত। এতকাল 

ধরে অধুনা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে একেই তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। 

উৎসাহের প্রথম আতিশযো মধাবিত্ত বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীর মনে হল, বন্ধ 
শতাব্দী পরে এই প্রথম আত্ম-অভিবাক্তি ও অর্থনৈতিক প্রগতির একটা স্বযোগ তার 

সামনে উপস্থিত হল। কিন্তু অচিরেই তারা বুঝতে পারল যে তাদের আত্মপরিচয়ের 

অনেক উপাদানই তার ফেলে এসেছে কলকাতায়, যে-কলকাতা বাঙলার প্রাণকেন্দ্র 

ছিল গত প্রায় দুই শতাব্দী ধরে। প্রথম উচ্ছ্বাসে, সেই শূন্ততাকে পূর্ণ করার চেষ্টা 

করা হল বাঙালী মুসলমানের উগ্র ইসলামপ্রীতি জাগিয়ে । তার একটা প্রকাশ 

পরিলক্ষিত হল স্ত্রী ও পুরুষের বেশ পরিবর্তনে | ধুতি এবং শাড়ী প্রায় অদৃশ্য হল। 
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তার জায়গায় এল চুডিদার, সালোয়ার আর ঘেরারা। লোকরীতি ও লোকাচার 
পরিত্যক্ত হল। 

,এই পাকিস্তানী পরিচয়ের অনুসন্ধান, বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের দুই বিপরীত 
লক্ষ্যের দ্বন্দ্বে ফেলে দিল : নতুন নগরসভাতা বনাম প্রাচীন গ্রামাতা ও সর্বোপরি, 
দেশজ সংস্কৃতি ও পশ্চিম এশিয়ার পবিত্র দেশের ইসলামী উত্তরাধিকারের মধো 

পুরাতন বিরোধ । 

এককালে লর্ড কার্জন যেমন বুঝেছিলেন, পাকিস্তানের নতুন শাসক শ্রেণীও তেমনি 
হৃদয়ঙ্গম করল যে, জাতীয়তাবাদের প্রখর চেতনাসম্পন্ন বিস্ফোরণপ্রবণ বাঙালীকে 
যদি রাশে রাখতে হয়, তবে যতদূর সম্ভব তাকে পাকিস্তানের মধো মিশিয়ে ফেলতে 
হবে। তার স্বাতন্ত্রকে পাকিস্তানী হওয়ার নতুন প্রতীতির মধে বিলুপ্ত করে দিতে 
হবে| এই বাধ্যতামূলক সমপ্রকৃতির প্রথম দাবী হল, বাংলা ভাষার স্থান গ্রহণ করবে 
সমগ্র দেশের জন্তে একটা সাধারণ ভাষা । সে ভাষা উর্দু । জিন্না যে কঠোর কেন্দ্রীয় 
প্রশাসনিক বাবস্থার কথা ভেবেছিলেন, তার জন্বেও উর্দ একান্ত প্রয়োজনীয় বলে 
বিবেচিত হল । সুতরাং পূর্ববাংলার মানুষকে পুরাতন সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হল. 
ও হিন্দুদের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের যোগাযোগ মুছে দিতে হল । 

এইভাবে পাকিস্তানের ছুটে! অসম অতশকে একত্রে ধরে রাখার জন্তে, এক ভাষা 
ও এক সংস্কৃতির নীতি রূপায়িত হল। জাতীয় একীকরণ এ-নীতির লক্ষ) ছিল না 
বরং বাঙালীকে অখণ্ড পাকিস্তানী জাতীয়তার অঙ্গীভূত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য । 
এই প্রচেষ্টার ফলে উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীর একটা ছোট গোষ্ঠীর মধো চৈতন্যের উদয় 
হল যে, সাংস্কৃতিক আত্মনির্ধারণে ভাষারও একটা ভূমিকা আছে । পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার এক বছর পূর্ণ হবার আগেই বাংলাদেশের ছাত্রদের মধ্ো প্রথম প্রতিক্রিয়া 
দেখা গেল, কারণ তারাই সর্বাগ্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাদের আশা ছিল মাতৃভাষায় 
শিক্ষা পাবে, প্রথমেই একটা বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে নয়। কিন্ত জিন্না স্বয়ং 
তাদের বললেন যে, উর্দুই জাতীয় ভাষা । 

এবারে ভাষা রূপান্তরিত হল পরিচিতির প্রতীকে । 1951-এর আদমসুমারি 
অনুসারে পাকিস্তানের লোৌকসংখার শতকরা 54.6 জন বাংলা ভাষাভাষী । অপর 
পক্ষে উর্দু আসলে পাকিস্তানের নিজস্ব ভাষা নয়। পাকিস্তান আন্দোলনের অংশ 
হিসাবে একটা সাংস্কৃতিক পরিচিতি প্রতিষ্ঠার জন্য এই ভাষাকে কৃত্রিমভাবে প্রক্ষেপ 
করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের তধিকাংশ লোকের কাছে উর্দূ নিঃসন্দেহে পরিচিত 
ভাষা হলেও, সোজান্বজি বলতে গেলে, পাকিস্তানের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকর' 
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পাঁচজনেরও বেশী লোকের মাতৃভাষা! নয়। এদের মধো আবার অধিকাংশই ভারত 

থেকে দেশাস্তরিত। 

বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবী, বেশীর ভাগই প্রথম প্রজন্মের শহরবাসী। শহর ও 

গ্রামের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, নিম্নমধাবিত্ত পরিবারে তাদের জন্ম। যে ছাত্ররা ভাষা 

আন্দোলনের পুরোধা ছিল, তারা ছোট ব্যবসায়ী, কৃষক ও পেশাদার ঘরের ছেলে । 

উর্দু, আত্মপরিচয়ের উপরে যুদ্ধ ঘোষণা ছাডাঁও, গুরুতর আথিক সমস্যার অবতারণা 

করেছিল, কারণ উদ জাতীয় ভাষা পরিগণিত হলে, অন্য ভাষাভাষী যুবকদের 
সরকারী চাকুরীর প্রতিযোগিতায় অগ্রবর্তী হওয়ার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করবে । 

নতুন, ক্রমবর্ধমান প্রশাসনের প্রয়োজনে বাঙালী মধাবিত্ত শ্রেণীও গড়ে উঠতে শুরু 

করেছিল । পূর্ববাংলার প্রশাসন বিভাগে অন্ততঃ নিয় ও মধ। সারিতে তাদের স্থান 

দিতে হয়েছিল। এমনিতেই, বাঙালীর জাতিগত ও সাংস্কৃতিক একত্বকে দুর্বল করার 

জন্তে বাংলাদেশের বিভিন্ন অশে বেশ কিছু ভারত-উদ্বাস্ত বিহারীদের বসতি স্থাপন 

করা হয়েছিল। বিহারীদের জন্থে ইতিপূর্বেই কিছু চাকুরী সংরক্ষিত ছিল। আরো 

বেশী উদ্ধাশি এল উর্দদ বর্ণমালা ঢোকানোর চেষ্টায়, বাংলা ভাষার মধ্যে 

সংস্কতভিত্তিক শব্দের জায়গায় আরবী বা ফার্সা শব্দ দ্ুকিয়ে তাকে ইসলামী চরিত্র 

দেওয়ায়, এবং সমস্ত হিন্দ্ব লেখক রচিত সাহিতে।র উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করায়। 

লোকে বুঝতে আরম্ভ করল যে আসলে তাদের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয়টাকে 
ধ্বংস করাই লক্ষা। সেট। যদি সফল হয়, তবে তাদের সামাজিক জীবন পঙ্গু হয়ে 

যাবে। প্রিয়জনের কাছে নিজের অন্তরঙ্গ ভাবপ্রকাশের মাধাম হারানে। কারো সন্থ্য 

হল না। সাংস্কৃতিক আত্মনিধারণ সুনিশ্চিত করার জন্তে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে 

স্বীকৃতি দেওয়ার অপরিহার্ধতা পরিষ্কার হয়ে গেল। এই পথে ভাবতে গিয়ে কিছু 

লোক উপলব্ধি করতে আরম্ভ করল যে. একই সঙ্গে 'জাতিত্বের ভিত্তি ধম্ম' এই ধারণার 

বিরুদ্ধে লড়াই করতে না পারলে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। ধর্মের ইসলাম ও 

রাজনৈতিক অস্ত্রের ইসলাম, এ দুইয়ের মধো তফাং এখন ধরা সম্ভব হল। রাজনৈতিক 

শক্তি হিসাবে ইসলামের বর্জন মানে ধম্ন হিসাবে ইসলামের বর্জন নয়। বদরুদ্দীন 

উমর যেমন বলেছেন যে, একাধারে বাঙালী ও মুসলমান হওয়ার মধ্যে যে কৃত্রিম 

বৈপরীত্য আরোপ করা হয়, তা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবিরুদ্ধ । এর স্বরূপ এবারে চেনা 
গেল--সান্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়াপত্তন । এইভাবে, বাংলাভাষাকে রাম্ট্রভাষা 

হিসাবে স্বীকৃতির সংগ্রাম, অর্থনৈতিক, ধম্ননিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, এমনকি জাতীয়তা- 
বাদের প্রশ্নের সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে জড়িয়ে গেল। 



52 বাংলাদেশ 

ঘটনার মোড় দূরল আসলে 1952 সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে তরুণ ছাত্ররা শহীদ 

হবার পর। সমস্ত জাতিতে শিহরণ জাগল। আন্দোলনের চরিত্রে একট] নাটকীয় 

পরিবতন এল । ভাষ! আন্দোলন জনসাধারণের মনের গভীরে নাড়া দিল। কারণ 

তাদের আস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল মাতৃভাষা । গ্রামের সঙ্গে শহরের মধাবিত্তের 

অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের দরুণও বিস্তৃত গ্রামীন সমর্থন লাভ কর] সম্ভব হয়েছিল। 

ষাট সালের গোড়ার দিকে হাঁরভাঁরডে, সেন্টার অফ ইন্টারম্যাশনাল আফেয়ারস- 

এর সঙ্গে যৃক্ত আলেকৃস ইনকেলস এক গবেষণা পরিচালনা করেন। “পাকিস্তান : 

জাতীয় এঁক্যবন্ধনে ব্যর্থতা পুস্তকে লেখিকা রওণক জাহান এই গবেষণার উদ্ধৃতি 

দিয়ে দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশের ছাত্রদের শতকর1 74 জন এতেছে গ্রাম থেকে, ও 

এদের মধো আবার শতকরা 55 জন কৃষক পরিবার থেকে । 1952 থেকেই শুরু হল 

বুদ্ধিজীবী, পেশাদারী ও ছাত্রদের মধ্যে শাসকশ্রেণী সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা ও 
প্রকাশ্য সম্মুখ সংগ্রাম । 

এর ধান্ধকা এসে লাগল পৃধবঙ্গে সীমাবদ্ধ 1954 সালের নিবাচনের গায়ে । 

পাকিস্তানের জন্মের পরে এই প্রথম নিরাচন। ভোটাধিকার সীমায়িত হওয়া সত্তেও, 

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে প্রথম আবির্ভূত হল, যাকে বলা হয়েছে 'দেশজ 

অভিজাত শ্রেণী।' পুরাতন সামন্ততান্ত্িক অভিজাততন্ত্র, যারা বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ 

করেও, বাংলাভাষাকে অস্বীকার করেছিল, দেশের সাধারণ মানুষ তাদের বর্জন 

করল। একটা প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হয়ে দাড়াল ছাত্রদল। সাত বছরের 

স্বাধীনতার পরে, ও সাতটি তরুণ প্রাণ বলিদানের পরে, অবশেষে বাংলাভাষা 

রাষ্ট্রভাষার পরিচয় অর্জন করল। কিন্তু এতো সবে আরম্ভ। বাংলাভাষ! বাংলা 

দেশবাসীর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক হয়ে ঈাড়াল। শাসকশ্রেণী তাকে নানা 

বাকা পথে বিনষ্ট করতে চেষ্টা কর! সত্ত্বেও সংকট অব্যাহত থাকল । পূর্ণ প্রাদেশিক 

স্বায়ত্ুশাসনের দাবী ইতিপূর্বেই দানা বেঁধে উঠেছিল । শহর অঞ্চলে একটা বাঙালী 

জাতিগোষ্ঠী চেতনা পরিস্ফুট হতে আরস্ত করল । 

হাসান হাফিজুর রহমান স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, শুধু জনগণের কথা ভাষা 
হিসাবে বাংলাভাষার পরিচিতির দাবী আদায় করাই যথেষ্ট নয়। এটা হৃদয়ঙগম 

করতে হবে যে, বাঙালী হিসাবে তাদের সম্পূর্ণ পরিচিতি নির্ভর করছে বাংলাভাষার 

উপরে । এরই জন্য প্রয়োজন একটা বিশিষ্ট বাঙালী পরিচিতি, তাদের আচরণপদ্ধতি, 

সামাজিক আদানপ্রদান, সম্পর্ক, রীতিনীতি ও মূলাবোধের দৃঢ় ঘোষণা । রহমানের 

মতে এই পরিচিতি পশ্চিমবঙ্গের জনগণের পরিচিতি থেকেও পৃথক হতে হবে । 
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পশ্চিম এশিয়ার সাংস্কৃতিক এতিহ্যের উপরে প্রতিষ্টিত ইসলামী পরিচাতর পূর্ববর্তী 
সন্ধানকারধে পরিবর্তন আনল 1952 সালের 21 ফেব্রুয়ারীর অভিজ্ঞতা । বরং তার 

পরিবর্তে বাংলাভাষা, বাঙালীর সংস্কতি, এমনকি সামাজিক এঁতিহ্েরও পূর্ণ 

প্রতিষ্ঠার এক আন্দোলন শুরু হল, তার হিন্দু সংস্লিষ্টভাকে গুরুত্ব না দিয়ে। 
1953 সালের অক্টোবর মাসে শ্ত্রীহট্র সাংস্কৃতিক অধিবেশনে বঙ্গভাষা ও সাহিতোর 

মহারথী ও বিশেষজ্ঞ ডঃ মহম্মদ শহীতুল্ল। ঠার সভাপতির ভাষণে বলেন : 

“পশ্চিমবঙ্গের সহিত আমাদের রাঁজনীতিগত পার্থক্য আছে, কিন্তু ভাষাগত তো। 

শত্রুতা নাই। যে বাংলাভাষা ও সাহিত। আমর! উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি, তাহা 

কাহারও কথায় আমরা তাগ করিতে পারি না।" 

হাসান হাফিজুর রহমান জোর দিয়ে বলেছেন যে, 1947 সাল থেকে দুই দেশে 

সাহিত্যের পৃথকতাবে বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশের লেখকরা সমগ্র বাংলা 

সাহিতোর উত্তরাধিকারী | 

বাংলাদেশ তখন এই মেজাজেই ভরপুর । বাংলাভাষা ও সাহিতো নতুন প্রাণ 

সঞ্চারিত হল । বুদ্ধজীবীরা যেন নতুন করে তাদের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে 

আবিষ্কার করলেন। জনসাধারণের ভাষা, বাংলাদেশের কথা ভাষা, সামন্ত অভিজাত 

শ্রেণী ও শাসকশ্রেণীর ভাষাকে ছাড়িয়ে বু উধ্র্বে উঠে গেল। সাধারণ মানুষের 
অভিবাক্তি ও রূপকল্প ধর্মীয় সংস্পর্ণ অগ্রাহা করে ভাষায় ফিরে এসে তাকে এক 

বিশ্বজনীন রূপদান করল। এই নবশোধন প্রক্রিয়া ও পোরপ্রভাব গ্রামের বন্ধন 

বজায় রাখল। বাংলা সাহিতা ও সংস্কৃতির এতিহ্ের নতুন মূলটায়ন ঘটল। সেই 
অঞ্চলের চারিত্রিক বিশেষত্ব বিস্তীর্ণ নদনদী আর নদীর গড়া কোমল মাটিতে লালিত 

নরনারী এই নতুন প্রকাশভঙ্গীকে রূপদান করল। 
সাংস্কৃতিক মূলের এই সৃষ্টিশীল পুনরাবিষ্কার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে 

ডঃ শহীহুল্লার পৌরোহিতো বা"লা বিভাগের আনুকূলো পুষ্ট হচ্ছিল। কাজী 

আবদুল ওুদ তার সহায়ক। তিনি শেষপযস্ত পাকিস্তান থেকে নির্দয়ভাবে 

বিতাড়িত হন। আর একবার অবিভক্ত বা'লার মুপলমান বৃদ্িষ্ীবীদের সুস্থ 
সমালোচনার উদার নীতি, কাজী মোতাহার হোমেন ও আবুল ফজলের মত 

বিজ্ঞজনের সযতু পরিচালন ও উৎসাহে পুনজীবন লাভ করে 

আত্মরক্ষ।র প্রয়োজনে বিচ্ছিন্নতাবোধ এ নয়। অন্তর্ুখিতার কোন চিহ্ন এখানে 

নেই। এ ছিল আত্মপ্রতায় ঘোষণা, কখনওব] অতিরিক্ত স্বাদেশিকতাদুষ্ট । যে নতুন 

সাহিতে/র অভ্যদয় হল, এই সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে, তার মধো৷ একটা 
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সতেজ শুদ্ধতা ছিল। বাংলাদেশবাসীর জাতীয় আত্মার গভীরে অন্ত“দৃষ্টি নিক্ষেপ ও 

ইতিহাসের মধো মূলের সন্ধানের সঙ্গে এ সাহিত্য জড়িত। তাংপর্ষপূর্ভাবে, 

গবেষণারত পণ্ডিতরা তিরিশ শতক ও মধ্া-চল্লিশ শতকের বাংলা সাহিতোোর প্রতি 

এখন বেশী মনোযোগ দিতে লাগলেন । সে যুগটাও ছিল একটা সংগ্রামের যুগ, 

সাংস্কতিক আত্মঘোষণার যুগ, সারা উপমহাদেশের সমগ্র দেশবাসীর সায্রাজ্যবাদ- 

বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা অংশ। সমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যে পূর্ণ মনোনিবেশ 

সেইসব লেখকদের উপরেই ছিল, ধাদের পৃপুরুষ বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন । 

সেইজন্তেই এত প্রিয় মাইকেল মধুসৃদন দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, এবং অবশ্যই কাজী 

নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশ ছাড়া এদের সকলেই কমবেশী 

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনাকে ব্যক্ত করেছেন। আর জীবনানন্দ প্রতিফলিত 

করেছেন বাংলাদেশের আত্মাকে । 

এই জাতীয় পরিচিতির চেতনার উদ্বোধনকে ঈশা খ। ও তার মিত্রবর্গের সংগ্রামের 

দিনগুলোর মধো খোজা শুর হল। মিত্রব্গের মধো ছিলেন চাদ রায়, কেদার রায় ও 

প্রতাপাদিত।-__যে বারো ভূইয়ারা একত্রিত হয়েছিল আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে । 

যে তৃক্কী ও আফগান শাসকরা মধাযুগে বাংলাদেশে বসবাস করেছিলেন, তারা এখন 

জাতীয় উত্তরাধিকারের অংশ হিসাবে স্বীকৃত হলেন। আর মোগলর। পাঞ্জাবী 

ভাষাভাষী পাকিস্তানী শাসকসমাজের পূর্বসূরীদের শামিল বিবেচিত হল। উভয় 

বাংলার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সাধারণ সংগ্রাম বাংলাদেশ জাতি-চেতনার নবজাগ্রত 

আত্মার অংশীভূত হয়ে গেল। আপন বিশেষত্বকে সুপ্রতিষ্টিত করার সংগ্রামে 
জনগণকে একদৃত্রে বাধার জন্যে যে জাতীয় গাথা ও প্রতীকের একান্ত প্রয়োজন, তা 

ক্রমশঃ এইভাবে রূপ পরিগ্রহ করতে লাগল । 

যাকে বল। হয় সংস্কৃতির নবজাগরণ, তার প্রতিফলন দেখ গেল সমস্ত শিল্পমাধামের 

মধো, সাহিত্য, অঙ্কন, ভাস্কর্য, সঙ্গীত ও নূতোর প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমনকি চলচ্চিত্রেও। 

জয়নুল আবেদীন তার দুর্দান্ত অঙ্কন ও রেখাচিত্রে এই নত্বন সবল সত্তাকে রূপায়িত 

করলেন। তিনি এক নতুন শিলপরীতি সৃষ্টি করলেন, যেখানে স্থানীয় লোকাচারের 

এতিহ্য ও উপমহাদেশের উত্তরাধিকারের সঙ্গে মিশে গেল যন্ত্রশিল্পসম্বদ্ধ পশ্চিমী 

জগতের অন্কনপন্ধতি। বন্ধ নতুন লেখকের অভ্যুদয় হল, সেইসঙ্গে বন্ত পত্রপত্রিকা ও 

সংস্থার আবিভাব হল। শিক্ষিতজনের সামনে একটা নতুন চিন্তাজগং উন্মোচিত হল, 

এবং অশিক্ষিত গ্রামীণ সাধারণ মানুষের কাছেও তার কিছুটা গিয়ে পৌছল। এর 
উৎকর্ষ প্রকাশ পেল কাব্যে ও ছোটগলে। একটা সম্পূর্ণ নতুন বাংলাভাষা ও সাহিত্য 
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বিকশিত হল, সংবেদনশীল, জোরালো, কখনও মাটর খুব কাছাকাছি, কখনওবা 

জাতীয় সীমারেখার উধ্বে তার পরিব্যাপ্তি। স্বাধীনতাউত্তর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পরীতির 

গতিপথের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই । সে নিজেই এক অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব ও 

মেজাজের রচয়িত। | বাংলাদেশের মানুষ তাদের সাহিতোর মধা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ 

থেকে পৃথক এক সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল, এবং অবশ্যই পাকিস্তানের 

অন্তর্গত অন্যান্ত জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে তার কোন মিল রইল না। ডঃ শহীদুল্ল বিশ্বাস 

করতেন যে, বাংলাভাষা সেইদিনই নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে যেদিন হিন্দ ও 

মুসলিম এতিহোর সম্পূর্ণ সমন্বয়ে সে ভাষ। হবে ধমননিরপেক্ষ ও তথা বিশ্বজনীন । 

বাংলাদেশের লেখকরা তাদের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সেই লক্ষে। পৌছতে পেরেছেন। 

সামাজিক জীবনেও এই সৃষ্টশীল সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের প্রতিফলন হল। 

ইসললামপূর্ব ও ইসলামপরবভী উভয় উত্তরাধিকার থেকে আহরিত প্রাচীন 

লোকাচার, এক ধমনিরপেক্ষ, বিশ্বজনীন চরিত্র গ্রহণ করে পূর্ণ উদ্যমে প্রত্যাবর্তন 

করল । আরবী নামের সঙ্গে খাঁটি বাঙ্গালী নামযুক্ত হল। শাড়ী ও কপালে টিপ 

ফিরে এল । চুড়িদারের জায়গা নিল চগুড়া পায়ের পাজামা । রোকেয়: বেগম 
মেয়েদের মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব দিলেন । তারা ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে ছেলেদের 

সঙ্গে বাইরের কাজকমে যোগ দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন । তারা গান গাইলেন, 

নাচলেন, কবিতা লিখলেন, গদ্য লিখলেন, ইন্কুল কলেজে শিক্ষকতা করলেন, রোগীর 

সেবা করলেন, ট্রেড ইউনিয়নে নেতৃত্ব দিলেন, রাজনৈতিক কাধকলাপে অংশ শিলেন, 

আবার সংসারও দেখতে লাগলেন। এক নতুন নারীজাতির আবিভাব হল। 

বাংলাদেশের মেয়েদের কাছে, বাঙালী জাতি হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার 

আন্দোলন, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার সহ নারা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠার 

আন্দোলনের সঙ্গে এক হয়ে গেল। 

বাঙালী সত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বড় সহজ কাজ ছিল না। এক প্রাচীন, রক্ষণশীল, 

সাম্প্রদায়িক ও অন্ধ মুসলিম গৌড়ামির বিরুদ্ধে অবিরত জেহাদ ঘোষণা চালাতে 

হয়েছিল। বেশীর ভাগ সময় গণতান্ত্রিক সংস্তাগুলিরও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতাকে 

খর্ব করা হত। আমুব দশকে এই সংগ্রাম আরও তীব্র, আরও কঠিন হয়ে ওঠে। 

সেই সঙ্গে এর পরিধি ও মাত্রা আরও বিস্তৃত হয়। সৃষ্টিশীল কল্সনা, গান, নৃত্যের 

বিশ্যাস, লোকাচার, অঙ্কন, ভাস্কধ ও ভাষা, সমস্তই পরিণত হয় সংগ্রামের অস্ত্রে। 

ষাটের দশক নাগাদ, মধাবিত্ত শ্রেণী বাংলাদেশের এক বৃহৎ শক্তি হয়ে ওতে। 

শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনাকে বরবাদ করার জন্তে আম়ুব উপযুক্ত 
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পন্থা গ্রহণ করেন। তার পরামর্শদাতাদের এটাও জানা ছিল যে সাহিতা ও সংস্কৃতির 

একটা সাংগঠনিক ও বিপ্লবী ভূমিকা আছে, অতএব তারও নিয়ন্ত্রণ দরকার। 

'ৰেসিক ডেযোক্রেসি'-র মধ্য দিয়ে একটা নতুন সমাজ গঠনের প্রচেষ্টার সঙ্গে 
গ্রামোন্নয়ন কর্মদূচীর নামে প্রচুর অর্থপরবরাহ ক'রে, বুদ্ধিজীবীদেরও কলুষিত করার 
প্রচেষ্টা হয়েছিল। মাপ্রাসাগুলি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীদের এক কেন্দ্র তৈরী করতে 
লাগল। বাংলা ভাষাকে উৎসাহ দেবার নামে নবগঠিত অর্থসম্মদ্ধ আকাদমীগুলি 
মারফং সরকারী নিয়ন্ত্রণ খাটানো হতে লাগল। ঢালাও আথিক পারিতোষিকের 
ব্যবস্থা করা হল। এইসর আকাদমীগুলি উদারনীতিক লেখকদের লেখা অনেক সময় 

তাদের অজ্ঞাতসারে প্রকাশ করত, ও তার বদলে লেখকদের মুক্ত হস্তে পারিশ্রমিক 

দিত। এই সন্দেহজনক সনম্মানভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করার অর্থ ছিল 
রাঞনৈতিক উংপীড়ন। বুদ্ধিজীবীদের হেয় করার ও তাদের উপরে অন্যায় চাপ 
সৃষ্টির এ এক প্রচ্ছন্ন চতুর পন্থা । 

বু বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছিল। যুবসমাজ বিভিন্ন উপায়ে ও কখনও 
পরোক্ষভাবে পাল্টা লড়াই চালাত। জহীর রায়হানের তোলা চলচ্চিত্রে পারিবারিক 
নাটকের মধ্য দিয়ে কর্তৃত্বের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হল। অনেকের 
মধ্যেই এই চেতনা জাগল যেসাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জাতিগোরীগত স্বায়তশীসনের 
জন্য সংগ্রামে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ব এমনকি সমাজবাদ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় 
উপাদান। এই সংগ্রাম গ্রামীণ অঞ্চলেও পৌছে গেল ও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান 
অর্থনৈতিক অসন্তোষের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেল। 

বঞ্চিত শ্রেণী ও মেয়েদের সামাজিক মুক্তির সংগ্রামকে এবং জনগণের অর্থনৈতিক 
দুর্শশাজাত ও উদীয়মান মধাবিত্ত বুদ্ধিজীবী, পেশাদারী, ছোট ব্যবসায়ী ও বণিকের 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনা প্রসূৃত ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটা 
নতুন ভীব্রতার তুঙ্গে তুলে ধরল এই সাংস্কৃতিক ও ভাষা আন্দোলন । এই সমস্ত 
হেতৃগুলো একত্রিত হয়ে গণতন্ত্র ও প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের যে দাবীর জন্ম দিল, 
তাকে আর দাবিয়ে রাখা গেল না। এই পরিস্থিতি জনগণের অবারিত অংশগ্রহণের 
প্রয়োজনকে অবধারিত করে তুলল। ফলে অবশ্যস্তাবীভাবে আন্দোলনের চরিত্র 
ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠল। জা 



আট 

স্বাধীনতার যুদ্ধে 

বারবার আমাদের হাত হয় উদ্দাম নিশান, 

বারব।র ঝঙক্ষুব্ধ পদ্মা হই আমরা সবাই । 

আমাকেই হতা করে ওবা 

বায়ান্নোর রৌদ্রময় পথে, 

আমাকেই হত্যা করে ওরা 

উনসত্ুরের 

রি বিদ্রোহী প্রহরে, 

একাতরে পুনরায় হত্যা করে ওরা আমাকেই, 

মামাকেই হত্যা করে ওরা 

পথের কিনারে 

এভেন্্যুর মোড়ে 

মিছিলে সভায়__ 

আমাকেহ হাতা! কবে ওরা, হত্যা করে বারবার। 

ভনেকিআমার 

বাংলাদেশ শুধু এক সুবিশাল শহীদ মিনার হয়ে যাবে? 

_ শামসুর রহমান 

“বারবার ফিরে আসে' (মার্চ 1971) 

যে চব্বিশ বছর ধরে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ ছিল, তার ইতিহাস স্থানীয় ও 

জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস। জন্মমুহূরত থেকে পাকিস্তানে যে দুই 

পরস্পরবিরোধী বাস্তবের সমাবেশ উদ্ভূত গল, এ তারই পরিণতি । প্রথমতঃ 

জাতিত্বের একট] কৃত্রিম ও অগ্রহণীয় ধারণার উপরে ভিত্তি করে এক রাস্ট্রের সৃষ্টি, 

এবং গঠনমূলক রাজনৈতিক জাতীয় মানসের অভাব । এই দুইয়ে মিলে প্রথম থেকেই 

রাজনৈতিক পরিচয়ের সমস্যা সৃষ্টি করল। 

দ্বিতীয়তঃ, এই নবজাত রাষ্ট্রের পূর্বাংশ বাংলাদেশ ও পশ্চিমাংশের মাঝখানে প্রায় 
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দ্ুহাঞ্জার কিলোমিটারের ভারতীয় এলাকা । ইতিমধ্যেই সেখানে একটা স্ৃম্পষ্ট 

জাতির সমস্ত লক্ষণগুলি বিদ্যমান__-একটা সাধারণ ভাষা, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের 

একট। সুনির্দিষ্ট ধারা ও একটি সাধারণ দেশভূমি। এই পরিপ্রেক্ষিতে, পাকিস্তানের 
জাতীয় নেতৃত্ব যে দায়িত্বের সম্মুখান হল. তা হল জাতীয় সমন্য় সাধন । 

হুর্ভাগ) ক্রমে, নবঞ্জাত রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মধে, জাতীয় নেতৃত্বের কোন 
প্রভাব ছিল না। এই নেতৃত্বের গঠন-উপাদানের মধ্য ছিল উদৃভাষাভাষী অভিজাত 
সম্প্রদায়, উত্তরভারতের সামন্ত জমিদার ও পশ্চিম ভারতের বৃত্বিধারী, বণিক ও 
শিল্পপতি । এরা সবাই পশ্চিম পাকিস্তানে দেশান্তর গ্রহণ করেছিলেন। সীমিত 
ভোটাধিকার ও পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ/মে সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়ে, 
স্বভাবতই এত সহজলভ্য ক্ষমতাকে আকড়ে থাকার জন্যে এই নেতৃত্ব উদ্বিগ্ন ছিল। 
এই ভাবেই, দেশের রাজনৈতিক কর্মীধিকার বিস্তৃতি সম্পর্কে একটা স্থায়ী আতঙ্ক 
দানা বেঁধে উঠেছিল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপরে তত্র নয়, বরং প্রশাসনিক 
ব)বস্থার উপরেই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ছিল । 

মহম্মদ আলী জিন্নার স্ব; ও লিয়াকত আলি খার হতার কিছুদিন পরেই, নতুন 
ক্ষমতায় আপান অভিজাত সম্প্রদায়েয় কাধকলাপে এই প্রবণতা! আরও শক্তিশালী 
হয়। পাঞ্জাবী বেসামরিক ও সামরিক আমলাবৃন্দ দ্বার গঠিত এই অভিজাত 
নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষক ছিল দেশান্তরিত ব্যবসায়ীরা। জাতীয় অভিজাত সম্প্রদায় 
পৃাঞ্চলকে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-_-যতরকমভাবে 
শোষণ করত, তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক প্রতিবাদ উত্তাল 
হয়ে উঠত । এইভাবে তারা নিজেরা একট] জাতিতে সংঘবদ্ধ হল। 
আসলে সংগ্রামের প্রথম পধায় শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের জন্মের অনেক আগে 

থেকেই, যখন শতৃন রাস্ট্রের কাঠামোর মধে। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও বাংলা- 
ভাষাকে রাম্ট্রভাষা করার খুগ্ন প্রশ্ন তুলেছিলেন মুসলিম লীগের একাংশ ও 
বামপন্থীরা । পাকিস্তানকে আত্মনির্ভরতার অধিকারের স্বীকৃতি হিসেবে গ্রহণ করার 
যুক্তিসম্মত অনুসৃতি এটা । পাকিস্তান সৃষ্টির অব/বহিত পরেই এই প্রবণতা শক্তিশালা 
হয়ে ওঠে, ও 1948 সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 
করাচাতে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন, উর্দূকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ 
করার আহ্বান দিল, ও ঢাকায় জিন্না প্রথম পদার্পণ মাত্রই অতান্ত উদ্ধতভাবে এর 
উপরে জোর দেন। ভাষা আন্দোলন স্ফৃতির হয় এই ছুটি ঘটনার পরেই। 

এইভাবে, পাকিস্তানের জন্মের তিন বা চারমাসের ভিতরেই দুই অংশের মধ্যে 
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ভাষার প্রশ্ন একট বিবাদ ও তিক্ততার কারণ হয়ে ওঠে । এক পক্ষ অপর পক্ষের 

উপরে কর্তৃত্ব জাহির করার যন্ত্র হিসাবে এট! পরিগণিত হয়। পাকিস্তানের প্রথম 

প্রতিবাদসভা হয় 1947 সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। এর 

পরেই প্রথম ছাঁত্রধমনথট হয় 1948-এর মার্চ মাসে । রেলশ্রমিকরাও এতে যোগ 

দিয়েছিলেন, এ ঘটনা তাতপধপূর্ণ | অবশেষে এল ছাত্রদের উদ্যোগে 1948 সালের 

এপ্রিল মাসে সফল সাধারণ ধমনট, এবার টের পাওয়া গেল ভাষা আন্দোলনের 

প্রশ্নে সুবিস্তীর্ণ জনসমর্থন। সেইসঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতিরও একটা ছকের নিশানা 

পাওয়া গেল, ছাত্ররা, যারা একটা অস্থায়ী শ্রেণী, সংগ্রামের প্রধান শক্তি হয়ে 

দাড়াল। এই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিম্নবেতনত্বক 

কর্মচারীদের ধর্মঘট সংগঠন ক'রে ছাত্রনেতা হয়ে ওঠেন । 

সংগ্রামের এই পধায়ে, খুব অল্প লোকের মধে। ছাড়া, কোন সৃস্প্ট লক্ষ্য বা 
দৃষ্টিকোণ ছিল ন1। প্রধান বিচাধ বিষয় ছিল ভাষ। এবং স্বায়ত্তশাসন, ও স্বাধীনতালন্ধ 

লভাাংশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্রমবর্ধমান চেতনা । ভাঁষ। আন্দোলন, প্রথম দিকে 

প্রধানত? ছাত্রসমাগের মধো সীমাবদ্ধ থাকলেও, বাংলাদেশের অভান্তরে ক্ষমতা 

অধিকারের ক্রমপ্রকাশমান সংগ্রামে দ্বন্্রত গাঞ্জনৈতিক গোষীগুলি তাকে নানা 
সুযোগ সুবিধার্থে কাজে লাগিয়েছেন। 

দেশবিভাগের সময় বাংলাদেশে মাত্র দুটি রাজনৈতিক দল ছিল, মুসলিম লীগ ও 

কমু।নিস্ট পার্টি। প্রথমট'র মধে।, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরের প্রতিনিাধতু 

করে এমন তিনটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী অন্তর্ভৃক্ত। নাজিমুদ্দীন গোঁী ছিল বনেদী উদ্দূ 
ভাষাভাষী সামন্ত অভিজ্রাত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ; এর! পাকিস্তানের “জাতীয়, 

নেতৃত্বের সঙ্গে রাজনীতিগতভাবে ঘনিষ্ট । স্বরাবদশ গোষ্ঠী, শহুরে মধ বিত্ত শ্রেণী, 

যথা সরকারী চাঁকুরে, বৃত্তিধারী ও ছোট বাবসায়ীদের বক্তব। রাখার সুযোগ 

দিয়েছিল। আর ফজলুল হকের গোষ্ঠী প্রধানতঃ গ্রামীণ কৃষিস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত। 

শেষোক্ত গোষ্ঠী দুটি বাংলাদেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের আশা-আকাক্ষাকে 
প্রতিফলিত করেছিল । তাই স্বায়ত্তশাসন ও ভাষার প্রশ্নে খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা 

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধীপক্ষ হয়ে 'কাড়াল। মওলানা ভাসানী বামপন্থী দলের 

মধামণি হিসাবে কাজ করতে লাগলেন; ও একই সময়ে ইসলামী ধর্মপ্রচারকের 

আচ্ছাদনে নিজেকে শোভিত করলেন। 

এই জাতীয় উপাদানের মধ্য থেকেই প্রধানতঃ সুরাবদী গোষ্ঠীকে আশ্রয় করে, 
মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ জন্ম নিল 1949 সালে। 
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পারিপাশ্থিক অবস্থা অনুসারে, স্বভীবতঃই তার কর্মকাণ্ডের শুরু হয়েছিল ঈষং 

বামপন্থা তেষে। এইভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনটি মূল পথের ভিত্তি 

স্থাপিত হল-.ুডান্ত সান্প্রদায়িকতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র ও মার্কসৰাদ। বন 

ভাঙ্গাচোরা ও পরিবর্তন সত্বেও. এই স্থুল বিভাজনটা এখনও পর্যন্ত বদলায় নি। 

কয়েক বছরের মধো, স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এই তিন গোষ্ঠীরই মতামত আরও কঠোর 

হয়েছে, যদ্দিও কেউই পরিপূর্ণভাবে বন্ধন ছিন্ন করতে চায় নি। ভাষার প্রাশ্নে 

সাম্প্রদায়িক দল সবসময়ই বাংলাকে কিছুটা ইসলামী করার দিকে সচেষ্ট ছিল । 

1952 সালের একুশে ফেব্রুয়ারী শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ-শোভাষাত্রার উপরে পুলিশের 

গুলিতে কুডিজন তরুণের মৃত, সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের ক্রমবর্ধমান 

বিচ্ছিনতাকে আরও ঘনীভূত করে তুলল । এই স্বাতন্ত্রা অতি প্রকট হয়ে ওঠে 1954 

সাল নাগাদ। এর প্রকাশ ঘটে গভর্ণমেন্ট অফ ইগ্ডিয়া আক্ট, 1935-এর সীমাবদ্ধ 

ভোটাধিকার অবলম্বনে, ( পাকিস্তান তখনও তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র তৈরী করে 

উঠতে পারেনি) বাংলাদেশের প্রাদেশিক আইন পরিষদের প্রথম নির্বাচনের 

ফলাফলে । ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক দলের সহযোগিতায় আওয়ামী মুসলিম 

লীগ, বাংলাদেশের বুক থেকে ম্বসলিম লীগকে নিশ্চিহ্ন করে দিল । 

দুই পক্ষের এই প্রাথমিক প্রকাশ্য দ্বন্দ, কেন্দ্রই প্রথম দফায় শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। 

ক্ষমতায় আসীন হবার ছয় মাসের মধো বাংলাদেশের যুক্তত্রণ্ট সরকারকে পদচু।ত 

করা হল। যেহেতু 1954 সালের নিধাচনে স্বায়ত্ুশাসনের প্রশ্নই প্রধান ছিল, জনপ্রিয় 
সরকারের পদছ্যুতি, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের চরম কেন্ত্রীকরণ ও কোনরকম 

বিরোধীপক্ষ সম্পর্কে অসহিধুতার নিদর্শন হিসাবে গণ্য হল। 
এটাও পরিষ্কার বোঝা! গেল, যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পাঞ্জাবীদের হাতে থাকায়, 

কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বাবস্থা, ইংরাজ আমলের মতই কেক্দ্রীকরণের সবচেয়ে সফল 

ষন্ত্র। প্রাদেশিক শ্বায়ত্ুশাসন সেখানে উপহাষ্য । মনে হয়, দুইপক্ষের অসামা ও 

পৃর্বাংশের উপরে পশ্চিমাংশের আধিপত্য বজায় রাখার জন্তে সুপরিকল্পিতভাবে এক 
রাষ্ট্র, এক সরকার, এক অর্থনীতি, এক ভাষা ও এক কুষ্টির নীতি গ্রহণ করা 

হয়েছিল। এই ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্বোধকে জোরদার করেছিল তুরস্ক, ও আমেরিকার 
সঙ্গে সামরিক চুভি' ও 1954 সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে, 'সিয়াটে?' 

ও 'সেন্টো'র মত সামরিক গোষ্ঠীর সঙ্গে পাকিস্তানের যোগদান । ঘটনার এই 

বিস্তার পাকিস্তানের ক্রমপ্রকাশ্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সামরিক 
বাহিনীর স্থান সৃদঢ করল। 
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গণতান্ত্রিক শক্তির নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টার বিরদ্ধে নিরন্তর আঘাত 
হানার এখানেই শুরু । ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের প্রতে।কটি জনপ্রিয় নেতাকে 

ষড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত করা হতে লাগল : 1948 সালে সুরাবদর্শকে, 1954 
সালে ফজলুল হককে, ও 1968 সালে মুজিবকে । আবার এইসব নেতাদের 

প্রতোককেই তারপরে প্রলোভনের জাল বিস্তার করে শাঁসনক্ষমর্তার কাঠামোতে ভরে 

নেবার চেষ্টা হয়েছে । সুরাঁবদ্শ ও ফজলুল হক উভয়েই শেষ পর্যন্ত এই প্রলোভনের 

শিকার হন, ও স্বল্পামু যশ-গোৌরব ভোগান্তে শেষ পধন্ত রাজনৈতিপ, বিস্থৃতির অন্ধকারে 

তলিয়ে যেতে বাধা হন। একমাত্র যুজিবই এ-প্রলোভনকে অস্বীকার করেন। 

1954 সালের অভিজ্ঞতার পর সমস্ত মনোযোগ সংসদীয় রাজনীতির উপরে গিয়ে 

পড়ে, যদিও ক্রমবর্মান একনায়কত্সুলভ আবহাওয়ায় তার চরিত্র বাধানিষেধ 
জর্জরিত ও সন্দেহাতীতভাবে সীমিত । বাংলাভাষাঁকে জাতীয় ভাষা করার 

অধিকারকে ক্রয় করতে হল পশ্চিমাংশের সমস্ত প্রদেশগুলিকে একীভূত করার 

স্বীকৃতি দিয়ে । এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের মানুষের পছন্দ হয়নি। এর অর্থ, 

সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের জন্বে কেন্দ্রীয় সংসদীয় সংগণনগুলিতে সংখ্যাধিকোর স্ৃবিধা। 

হারানো, এবং এই সঙ্গে পাঞ্জাবী প্রভৃত্বের বিরুদ্ধে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে 
বাংলাদেশী রাজনৈতিক দলগুলির মৈত্রীবন্ধনের সুযোগ হারানো । 

স্বায়ত্রশাসনের অভীগ্সা ম্লান হয়ে গেলেও, অর্থনৈতিক বিকাশের ও রাজস্ব 

সংস্থানের সমান অংশ ও বেসরকারী ও সামরিক সমস্ত কম্নবিভাগে আনুপাতিক 
প্রতিনিধিত্বের সংগ্রাম শক্তিশালী হতে লাগল । এই শেষোক্ত দাবীকে সর্বাধিক 

গুরুতু দেওয়া? হল, কারণ এই হল ক্ষমতার চুডান্ত উৎপত্তিস্থল । সেই সঙ্গে পাকিস্তানের 

শাসকশ্রেণীর প্রতি এটা একটা ভীতিপ্রদর্শন, কারণ তার অস্তিত্বের প্রথম শত হল 

বাংলাদেশীদের ক্ষমতাবহিভূত রাখা, ও পৃর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক শোষণ অবণাহত 

রাখা । সংসদীয় সংখাগরিষ্ঠত লাভের সন্ধানে গিয়ে 1955 সালে আওয়ামী লীগ 
'মুসলিম" আখা। পরিত্যাগ করে ধমননিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের পরিচয় গ্রহণ করল। 

সংগ্রামের প্রথম পর্যায় শেষ হল 1958 সালে প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত 

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। শেষ পন্ত আয়ুব খান যে সামরিক একনায়কত্ব স্থাপন 
করলেন, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল “দেশী” ভাষাভাষী অভিজাত বা মধাবিত্ত শ্রেণীর 

ক্ষমতাসীন হওয়ার পথরোধ করা । এটা তাৎপধপূর্ণ যে সাধারণ নিধাচনের ধাধ 

সময়ের মাত্র পাঁচমাস আগে শাসনব্যবস্থার এই আকস্মিক পরিবঙন ঘটে। তার 

ফলে চার বছরের জন্যে সমস্ত গ্রতিষ্টত রাজনৈতিক কাধকলাপ নিক্ক্রিয় হয়ে যায় । 
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আম়ুবের সামরিক অভ্ভাথান পাকিস্তানের আসল ক্ষমতার উৎসকে উদ্ঘাটিত 
করল। সীমিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার পূর্ব-পশ্চিমের বিরূপ সম্পর্ককে এ পর্যন্ত 
যেটুকু সংযত রাখতে সফল হয়েছিল, নিরাপত্তার সেই পথটুকৃও বন্ধ হয়ে গেল। 
আম্মুবের বেসিক ডেমোক্রেসির শাসনতন্ত্র প্রাচীন সামস্তবাদের ভিত্তিকেই পরিপুষট 
করল ও যে শাসনপদ্ধতি এর মধো গড়ে উঠেছিল তাকে আইনানুগ রূপ দিল। 
জনসমধিত রাজনীতিবিদৃদের রাজনৈতিক অধিকারকে বাতিল করে দেওয়া হল। 
শৈল্পিক ও বাণিজি।ক বৃর্জোয়াশ্রেণীর পৃষ্ঠপোঁষ কতায়-সামরিক বাহিনী সামরিক ও 
বেসামরিক জোটের উপরে আধিপত্য সুনিশ্চিত করল। 1962 সালের প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচন, এই শাসনপদ্ধতি ও আমুবের ব্যক্তিগত 
রাজকে বৈধতা দেওয়ার একটা' প্রচেষ্টী মাত্র । 

এই নিরাচনগুলি অবশ্য একটা শহরকেক্দ্রিক, উদার গণতান্ত্রিক উন্মাদনা! জাগাল 
উভয় অংশেই, বিশেষ করে বাংলাদেশে, এবং এদের মধা থেকেই জাতীয় পারিষদে 
বিরোধীপক্ষ জন্ম নিল ; পরবর্তী কয়েক বংসরে শাঁসনবাবস্ায় অংশগ্রহণের চেষ্টায় 
বার বার বিফল হয়ে বাংলাদেশের মানুষ প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার মনোভাৰে 
পৌছল । 'বেসিক ডেমোক্রেসি' চাইল রাজনৈতিক ক্ষমতাকে টুকরো টুকরো ভাবে 
নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিতে বেঁধে রাখতে | সেই সঙ্গে স্বাধীন রাজনৈতিক কারধকলাপের 
অভাবে প্রাদেশিকতাই পুষ্ট হতে লাগল. গণ-সংগঠন ও গণ-সমন্খিত রাজনৈতিক 
দল গডবার পথে বাধা সৃষ্টি হল। এতে শুধু দেশের দুই অংশের মধো ফাটল আরও 
বৃহদাকার ধারণ করল । 

সীমিত হলেও, অর্থনৈতিক বিকাশের বর্ধিত গণি, শন্ুরে অভিজাত, বিশেষ করে 
সরকারী ও সামরিক আমলাদের সংখা! বর্ধিত করল। সিদ্ধান্ত গ্রহণের উচ্চতর 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশীরা কোন স্থান পায়নি, কারণ তাদের স্তর নিয়। 
এর পরিণামে যে হতাশাবোধ, তা আরও তীত্র আকার গ্রহণ করল শ্রেণীবৈষম্য 
হেত । পশ্চিমের বেসামরিক ও সামরিক আমলারা এসেছিল সামন্ত এবং উচ্চ- 
ধাবিত পরিবার থেকে । এবং পূরাঞ্চলে তারা ছিল তুলনামূলকভাবে নিয়মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী, দ্বিতীয় প্রজন্মের শহরবাসী, আর তাদের ছিল ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞত | 

পূর্বাঞ্চলের নগরকেন্দ্রিক 'বেসিক ডেমোক্র)াট'রা এসেছিল বশিক ও দালাল শ্রেণী 
থেকে। এরাই ছিল শাসকশ্রেণীর সামাজিক. ভিত্তি, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতায় 
এদের কোন অধকার ছিল না। স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন তাই নাগরিক বুদ্ধি- 
জীবীদের সমস্ত অংশের অকুণ্ঠ সমর্থন পেল। ধর্মঘটের অধিকার শিয়ন্ত্রণ, বৃদ্ধিহীন 
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মজুরি ও মুদ্রাস্কীতি শ্রমিক শ্রেণীকে বিমুখ করেছিল। গ্রামাঞ্চলে বৃহত্তর ভূস্বামীদের 
হাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত সমাবেশ অর্থনৈতিক বৈষম্যকে 
আরও বাড়িয়ে দিল ও সাধারণ কৃষক শ্রেণীকে দূরে ঠেলে দিল। শাসনব্যবস্থার 
সমর্থন লাভের জন্ব প্রশাসনিক অনুমোদনপ্রাপ্ত দুন্ধতি সমাজের মধে। ঘুণ ঢুকিয়ে 
দিয়েছিল ও সাধারণ মানৃষের অসন্থোষের মাত্রা বাডিয়েছিল। আকাশে বাতাসে 

ছডিয়ে ছিল হিংসার বীজ. কাঁরণ একেবারে প্রথম থেকেই মতানৈকোর জৰাব দেওয়। 

হয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতার সাহায।পুষ্ট উন্মত্ত হিংসা দিয়ে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ৷ দিয়ে। 
সরকার তাতে উৎসাহ জুগিয়েছেন, এমনকি দাঙ্গা হয়েছে সরকারী পরিকল্পনা 
অনুসারে । 

পশ্চিম সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রায় সম্পূর্ণ মোহচুটতি আরও পরিষ্কার হল, যখন 
দেখা গেল যে 1965 সালের প্রেশিডেন্ট নির্বাচনের সময় পূর্বাঞ্চলে আম্মব শতকরা 
মাত্র 53টি আসন পেয়েছেন, যেখানে পশ্চিমাঞ্চলে তার সংখা! শতকর]। 73টি । 

1964 সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামী ও সংগঠিত প্রতিরোধ বাংলা- 
দেশকে এঁকাবদ্ধ হতে সাহাযা করেছিল। এর পরবতী ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে 
অরক্ষিত এ অঞ্চলের অসহায়ত্, এবং পশ্চিমাংশের রণাঙ্গণে বাংলাদেশী সামরিক 

কম্চারী ও সৈন্যদের বীরত্ব, আত্মরক্ষার জদ্য পশ্চিমের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার 
মানসিকতা থেকে জনগণকে মুক্তি দিল। এর সঙ্গে জড়িত ছিল যুদ্ধ ও মুদ্ধোত্তর, 
অর্থনীতির অসম বণ্টনের বোঝা । কাশ্মীরের প্রশ্ন এত মুদ্বর যে তার গুরুত্ব বাংলা- 
দেশকে স্পর্শ করা কঠিন ছিল। 

পাকিস্তানের দুই অংশের মধো ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
পার্থকোর প্ুঞ্জীভূত প্রকাশ প্রতিফলিত হল পরবভী পর্যায়ের দ্রুত, চরম বৈপরীতা- 
বোধের মধো। এরই রূপায়ন দেখা গেল শেখ মুজিব ঘোষিত ছয় দফা কর্মসূচীতে । 

স্বরাব্দীর মৃত্টার পরে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্স্থান অধিকার করেন 
শেখ মুজিব । তার এই কর্মসূচী ছিল কাধতঃ চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রজোটের দাবী। ভাষাগত 
জাতীয়তাবাদ, স্বায়ত্ুশাসন. ভারসামাযুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের জন্য 
সংগ্রাম এখন একীভূত হয়ে গেল। এই মত ও পথের দরুণ আওয়ামী লীগ একটি 
প্রাদেশিক দলে পরিণত হল, এবং সার পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 

সঙ্গে মৈত্রীর সম্ভাবনার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল। 

ছয় দফা কর্মসূচী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের শক্তিকে ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী 
লীগের ছত্রছায়ায় নিয়ে এল। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকরা পাকিস্তানের 
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ইসলামী রাষ্ট্রের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্ত ব্যগ্র হয়ে ওঠায়, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান 

আরো দৃস্তর হল। চীন-সোভিয়েত বিরোধিতার চাঁপে মার্কসসাদী বামপন্থীরাও 

তখন খণ্ডিত। এবং চীনপন্থীর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের সংহতি 

নাশের বিরোধী । 

196-68 সালে মুজিব, কিছু বাংলাদেশী বেসামরিক ও সামরিক আমলা ও 

একজন ভারতীয় কূটনীতিককে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হলে 

উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। আয়ুব রাজত্বের বিরুদ্ধে পশ্চিমে বিক্ষোভ ফেটে 

পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা৷ পূর্বাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রথম জনগণের বিরোধিতার 

দুই ধারার মিলন হয় এবং পূর্বাঞ্চলের স্বাধিকারের সংগ্রাম, এযাবং প্রভুত্বকারী 

অভিজাত জোটের মুঠি থেকে সারা পাকিস্তানের মুক্তির জন্যে জাতীয় সংগ্রামের 

অংশ হয়ে দাড়ায় । একট গ্রহণযোগ্য সর্ব-পাকিস্তানী নেতৃত্বের অভাবের দরুণ, 

শাসকশ্রেণী এই ছুই সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সক্ষম হয়। সেই সময়ে বাংলাদেশে 

স্বতংস্ফৃত গণ-আন্দোলন সেখানকার মানুষের সংগ্রামী মনোভাবের পরিচায়ক । 

পদতাঁগ করার আগে আমুব প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দিতে প্রতিশ্রুত হন। 

আজ্মরক্ষামূলক সামরিক আইনের পুনঃপ্রবন করার পরে, জেনারেল ইয়াহিয়া 
খান পশ্চিম পাকিস্তানকে পুনরায় বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক প্রদেশে ভাগ করে দেবার 

প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীদের শান্ত করতে সক্ষম হন। এর 

ফলে পূর্বাঞ্চলের ছয় দফা কম্মসুচীকে বাস্তবায়িত করার সংগ্রাম বিচ্ছিন্নতাবাদী 

আন্দোলনরূপে প্রতিভাত হল। 

সংগ্রামের তৃতীয় ধাপ-_1970 সালের নিবাচন অভিযান । 1969-এ নভেম্বর মাসে 

সামৃদ্রিক ঝড়ের তাগুব ও ঝঞ্জাপীডিত মানুষের নুযানতম প্রয়োজনের প্রতিও কেন্দ্রের 

অবহেল! অবশেষে ধৈর্ধের ধাধ ভেঙ্গে দিল। পরবর্তী মাসে নির্বাচনের জবয়াখেলা এই 

প্রথম প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মাধামে ঘটলেও, পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর 

বিশেষ লাভ হল নাঁ। উভয় অঞ্চলেই শাসকশ্রেণীর অবস্থা বেশ কাহিল দেখা গেল। 

সবচেয়ে অস্বস্তিকর অবস্থা হল ষে, বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ শুধু যে প্রাদেশিক 
সংসদ নির্বাচনে তুমুল জয়লাভ করল তা নয়, পৃধাংশের বৃহত্তর লোকসংখ]ার দরুণ 

জাতীয় পরিষদেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম হল । 

এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্রতিশ্রুত শাসনতন্ত্র গঠন পরিষং অবশ্যস্ভাবীভাবে 

মুজিবের ছয়দফা কর্মসৃচীকে আইনসম্মত করে দিত। এর অর্থ শুধু পাকিস্তানের 

শাসকশ্রেণীর অবলুপ্তি নয়, পশ্চিম কর্তৃক পূর্বের শোষণেরও অবসান। তা হয়তো 
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11971 সালের 16 ডিসেহ্নর, ভারত ও বাগলাদেশের যুঙ্ সেলাবাতিনার সেনাধাক্ষ 
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বাংলাদেশে ডগাপুজা 



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা! 

ঢাকায় নিমীর্য়মাণ সংসদ ভবন ছা 



ট/কার একটি বাণিজাক এল'ক। 

চি 

রা শ্ল 

বটি িকি হর 

বসার 
/ 



101 

নু 747 ঠা মা 

রঃ ঠা 8. 1 

ন্ 
॥ রি 

নদ ৮ ৮, দি ্ 

ঠাকার রাজপথ 



স্বাধীনতার যুদ্ধে 6৭ 

রাস্ট্র হিসাবে পাকিস্তানকে বাচিয়ে রাখত, কিন্তু শাসকশ্রেণীর দ্রর্টিতে এই ঘটনা- 

' পরম্পরা এমন একটা সমাজবিপ্লবদ্যোতক, যা পুরো দেশের চেহারা বদলে দেবে । 

নিজেদের ধাচাবার তখন একমাত্র উপায় বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দেওয়া । অতএব, 

শাসনতন্ত্র গঠনপরিষদের সভার আহ্বান স্থগিত রাঁখা হল, ও পশ্চিমে বিরোধীপক্ষের 

নেতা, জুলফিকার আলি তট্রোর সঙ্গে সমঝোতা করা হল। 

এরপরে যা ঘটল তা ছিল অবধারিত | গণ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে 

মুজিব আশা করেছিলেন কোনরকম একটা আপোষ মীমাংসার । কিন্তু গণ 

আন্দোলনের গতির একটা নিজস্ব ধারা অবশ্যন্তাবী। সেটা প্রায় একটা বিপ্লবের 

রূপ নিল। সাধারণভাবে শান্তিপূর্ণ ও অহিংস হলেও তার ব্যাপ্তি ছিল 1942 সালের 

“ভারত ছাড' আন্দোলনের চেয়েও অনেক বেশী । সেই আন্দোলনের ভ্রোতের টানে 

বাংলাদেশের প্রত্বোকটি স্তরের মানুষ ভেসে এল, এমনকি সামরিক বিভাগের, 

পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের কমীরাও। দুর্ভাগাবশতঃ এ বিপ্লব ধাপে ধাপে সযব্ত- 

পরিকল্সিভ ছিল না। সমাজের বিভিন অংশ নিজেদের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্তেই 

এতে যোগ দিয়েছিল । 

মুজিব আশা করেছিলেন, ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলাকালীন গণ- 

অভ্তুথানের জয়রথ তাঁকে জয়মালা এনে দেবে। ওদিকে পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী 

আলঙ্গাপ আলোচনার স্বমোগ নিল সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্বে, যাতে 

স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে একটা দ্রুত ও অদমা আক্রমণে নিশ্চিহ করে দেওয়া যায়। 

1971-এর 25 মার্চের রাতে অতকিত সামরিক আক্রমণের সঙ্গে শুরু হল 

বাংলাদেশের মানুষের গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উন্নতি ও ভাষাগত জাতীয়তাবাদের দাবীর 

গ্রামের শেষ পর্যায় । এই শেষ পর্যায়কেও তিনটে সুনিদিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে 

ভাগ করা যায়। 

পাকিস্তানের রক্তের নেশা সাধারণ মানুষকে স্বত:স্ফ্ত প্রতিরোধে টেনে নামাল। 

বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহ্নীর উপরে যখন পাকিস্তানী সৈন্যরা সদলবলে আক্রমণ 

চালাল, তখন প্রশ্নটা ধ্াড়াল : হয় প্রতিরোধ, নয় মৃত) । আওয়ামী লীগ গণ-সংগঠ্ন 

তৈরী করার সময় পায়নি, কারণ আম্ববশাহীর আমলে খোলাখুলি রাজনৈতিক 

কার্যকলাপের হুকৃম ছিল না। মুজিবের বাক্তিত্ের মধ্যে মানুযকে আকর্ষণ করে 

তাকে অনুপ্রাণিত করার উপাদান ছিল। তার নেতৃত্বের চারিপাশে যে রাজনৈতিক 

ক্ষমতা! ও প্রশাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, মুজিঝের আত্মসমর্পণ এবং প্রচণ্ড 

সামরিক আক্রমণে তাঁর বিলোপ ঘটে। মুজিব সম্ভবতঃ মাফিনীদের পরামর্শে 
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আত্মসমর্পণ করেছিলেন, চেয়েছিলেন হত্যার তাগুৰ রোধ করতে, আশা করেছিলেন 

শেষ পর্যন্ত একটা রাজনৈতিক সমাধানে পৌছনো যাবে । পাকিস্তানী শাসকদের 

পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম । 

ব্যাপক গণ-অভ্ভাতথানের মুখোমুখি হতে হবে, এ কথা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী 
ভাবেনি । তাই অসংগঠিত জনগণকে রাশে আনতে ও প্রধান শহরগুলোর উপরে 

অধিকার স্থাপন করতে তাদের দুই মাস সময় লেগে গেল । বেসামরিক নাগরিকদের 

ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ফলে ভারতে বাস্তভ্যাগীদের অভূতপূব অনুপ্রবেশ ঘটল। 

ষান্যাযযতঃ পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ঘটনা হওয়া উচিত, তা এইভাবে ভারতের পক্ষে 

এক বৃহং সমস্য! হয়ে দাড়াল। 

বর্বর সামরিক আক্রমণ ও সেইসঙ্গে দৈহিক নিপীড়ন, স্ত্রীলোকের উপরে বলাৎকার 

ও বুদ্ধিজীবীদের হতাকাণ্ড বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের 

শেষ চিহ্ট্ুকৃও মুছে দিল। চট্টগ্রাম রেডিও থেকে 26 এপ্রিল, বিদ্রোহীদের এক দল 
স্বাধীনতা ঘোষণ1 করে, পরদিন মেজর জিয়াউর রহমান ( পরবতীকালে ৰাংলাদেশের 

দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ) আনুষ্ঠানিকভাবে তার সতাতা স্বীকার করেন। 10 এপ্রিল 

নির্বাসিক্ত অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হয়, য়া এর পরবর্তীকালে 'মুজিবনগর সরকার' 
নামে পরিচিত। (বাংলাদেশের ভারতসীমান্তে এই নামের গ্রামে এই সরকারের শপথ 

গ্রহণের অনুষ্ঠান সংগঠিত কর] হয়েছিল )। স্থায়ত্বশাসনের জন্য বাংলাদেশের জনগণ 

1970 সালের সাধারণ নির্বাচনে যে মহতী রায় ঘোষণা করেছিল, পাকিস্তানী 

 শাসকবৃন্দ যা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল, তারই বাস্তবতা এইবার গঠনতান্ত্রিক 
সমর্থন পেল। এইভাবে স্বায়ত্শাসন ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম রূপান্তরিত হল স্বাধীনতার 

জন্ত যুদ্ধে, সংখাযাভারে গরিষ্ঠ বাংলাদেশের মানুষের শুধু বাচার সংগ্রামের যুদ্ধে । 

মে থেকে সেপ্টেম্বর, মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়, উভয় পক্ষেরই সংহতি ও পুনঃ 

সংগঠনের কাল। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি পাকিস্তানী সামরিক 

বাহিনীর সমর্থনে জোট ধাধল | চরমপন্থী মার্কসিস্ট বাম দল বিভক্ত | তাদের মধ্যে 

কিছু গোষ্ঠী ছোট ছোট এলাকায় বিযুক্তভাবে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করল, 
অন্যেরা সরে রইল এই অজুহাতে যে এ-যুদ্ধ ভারতীয় বুর্জোয়াদের সন্প্রসপারণবাদের 

উদ্দেশ্যমূলক এবং বাংলাদেশী বুর্জোয়াদের ক্ষমতাসীন করার সহায়ক, যার পিছনে 

রয়েছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ । 

মুক্তিসংগ্রামের পরিচালিকাশক্তি নির্ণয় করতে গেলে দেখা যায়, নেতৃত্বের দুটি 
প্রধান কেন্ত্র নির্বাসিত মুজিবনগর সরকার এবং মৃক্তিবাহিনী। মৃজিবনগর 
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সরকারের মধো ছিল শুধু আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও বেসামরিক কনচারীবৃন্দ | মুক্তি- 

বাহিনীতে ছিল ছাত্র ও কৃষক গেরিলা । কাদের সিদ্দিকী ও তার অনুগামীরা 

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক স্বৃতন্্ দল হিসাবে কাজ করছিল। অনান্য রাজনৈতিক 

দলের মধো ছিল__কমুযনিস্ট পার্টি, মুজফ্ফর আহমেদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি 

[ন্তাপ (এম)] ও মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি_বাইরে থেকে 

মুদিবনগর সরকারকে সমর্থন করতেন। কমুযুনিষ্ট পাটি ও ন্যাপ (এম)-এর নিজস্ব 

গেরিলাদল ছিল। 

ভারত মৃক্তিযোদ্ধাদের একটা আশ্রয়স্থল ও সুরক্ষিত পম্চাদ্ভাগের নিশ্চয়তা দিল, 

তাদের প্রশিক্ষণের সৃবিধা দিল, ও কিছু অস্ত্র সরবরাহ করল। এছাড়াও ভারত, 

বাংলাদেশের ব্যাপক গণহতা1 ও তার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সারা পৃথিবীর দি 

আকর্ষণের জন্য এক বিরাট প্রচারকাধ চালাল কূটনীতিক মহলে। 

স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায় শুরু হল বর্ধাকালের অব্যবহিত পরে। বাংলাদেশের 

যুদ্ধক্ষেত্রে তখন পুরোদস্র সৈন্যদলের সঙ্গে প্রবেশ করল সুশিক্ষিত ও অস্ত্রে সুসজ্জিত 

গেরিলাদল। অবশেষে তেসরা ডিসেম্বরে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে 

পাকিস্তান নিজেই নিজের কবর খুঁডল। এইভাবে ভারত ও বাংলাদেশ একই 

সংগ্রামের শরিক হল। স্বাধীনতাযুদ্ধে সাফল্য, এবং 197] সালের 16 ডিসেম্বর 

বাংলাদেশে যুক্ত সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানী সৈন্যের আত্মসমপণের সঙ্গে এই 

গ্রামের সমাপ্ডি। 

স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে, বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধ মুড্টিমেয় মানুষের চেতনায় 

আবদ্ধ অবস্থা থেকে গণবান্তবতায় উত্তীর্ণ হল। বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও স্বায়ত্ত- 

শাসনের সংগ্রামের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের একটা শিথিল মুক্ত মিত্ররাস্ট্রের 

কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক বাবস্থা ও ক্ষমতার সংগঠনে বাংলাদেশের শহ্রকেন্দ্রিক 

বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ । সেই সংগ্রামের পরিণতি হল এক এঁকিক রাস্ট্রজাতির 

সৃষ্টিতে । পরিকল্পনায় এমন ছিল না। এ হল পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর গণ- 

তান্ত্রিক বিধি প্রতিষ্ঠার ও জাতীয় একত্রীকরণ অর্জনের বার্তার চরম পরিণতি । 

এইভাবে, নানা ঘটনার অভূতপূর্ব যোগাযোগ পৃথিবীর মানচিত্রে এক নতুন রাস্টর- 

জাতির স্থান খচিত করল-_বাংলাদেশ। [7 
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আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। 

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাখে বাজায় বাশী। 

ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে, 

মরি হায়, হায় রে 

ও মা. অদ্রাপে তোর ভর] ক্ষেতে আমি কীলেখোঁছ মধুর হাসি। 

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্সেক, কী মায়া গো- 

কী অশচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কৃলে। 

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে মৃধার মতো, 

মরি হায়, হায় রে 

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥ 

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার সোনার বাংলা' (বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ) 

বাইরে থেকে দেখতে গেলে, বাংলাদেশের বিপ্লব একেবারে কেতাবী সৃত্রের পথ 

অনুসরণ করে গেছে। শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীর সাধারণ ধরশ্রঘটের পরেই 

কৃষকদের স্থত:স্ফৃর্ত গণ-অভ্রাথানের সঙ্গে শামিল হয়েছে বেসামরিক ও সামরিক 

আমলার এবং সামরিক বাহিনী । কিন্তু এ ঘটনা পূর্বনিদিষ্ট পরিকল্পন! অনুযায়ী 

ঘটে নি, এ হল নানা ঘটনাপ্রবাহের চরম পরিণতি । চুড়ান্ত সংগ্রাম, ও অবশেষে 

পাকিস্তান থেকে অপসৃতি, বাংলাদেশের লোকের উপরে স্রেফ চাপিয়ে দেওয়া 

হয়েছিল। 

স্বাধীন অস্তিত্বের দায়িত্বের জন্যে কোনরকম মানসিক, সাংগঠনিক বা আদর্শগত 

প্রস্তুতি ছিল না। কিন্তু প্রত্যেক বিপ্লরবেরই একটা নিঞ্জস্ব যুক্তিগ্রাহ্যাতা থাকে । 

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, যতই ক্ষণজীবী ও পরিকল্পনাবিহীন. হোক, সাধারণ 

মানুষকে কিছুটা রাঁজনীতি-সচেতন করেছিল ৷ জেগে উঠেছিল অসম্ভবের প্রত্যাশা । 
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নেতিবাচক জাতীয়তাবাদ ঘিরে যেসব বিরোধী স্বাথ এক ত্রিত হয়েছিল, তার এখন 

বিজয়মালোর একচেটিয়৷ অধিকার চাইল । 

শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে এলেন, কিন্তু যে-যুদ্ধের তিনি বীর নায়ক, তার 

শেষ পযায়ে নেতৃত্ব দেবার স্বযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন । ফলে এই 

সংগ্রাম ও তার প্রতাক্ষ নেতাদের সম্পর্কে তার মনোভাব হল মিশ্রিত। কিন্তু তার 

রৃষস্কন্ধে ভার পড়ল নবজাঁত রাস্ট্রকে সুস্থ করে দাড় করানোর স্বকঠোর দায়িতু। 

পাকিস্তানী শাসনের উত্তরাধিকার-সুঙ্রে পাওয়া দুরপণেয় সমস্যাগুলি, শত্রুর ব্ণাপক 

ও নিম্নম ধ্বংসলীলায় আরও জটিল হয়ে উঠল। মনে হয়, পাকিস্তানীরা ঠিক 

করেছিল যে পৃবাঞ্চলকে যদি ছেড়েই দিতে হয়, তবে তাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে 

ফেলে রেখে যাবে। 

স্বাধীনত1 লাভের পর দেখা গেল, বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় দরিদ্রতম দেশ। 

মাথাপিছু বাষিক আয় 316 টাকা । এই দেশের দরিদ্রতম শতকরা 20 ভাগ লোকের 

টনিক আয় 20 পয়সার বেশী নয়। লোকসংখা| 7.3 কোটি, পৃথিবীর অষ্টম বৃহৎ 

জনসংখ্াযাধিক দেশ। 105, 375 বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব, নদর 

অংশ বাদ দিলে, দাড়ায় ].25 বর্গ কিলোমিটারে_3,090, যেখানে কৃষি-উনয়নের 

হার কদাচিং বছরে শতকরা 2.1, জনসংখা। বৃদ্ধির হাঁর শতকরা তিন। 

লোকসংখ্াাার শতকরা 80 ভাগ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত । চাষযোৌগ। জমি যেখানে 8.4 

কোটি হেক্টার, জনপ্রতি ভাগে পড়ে 0.12 হেক্টার। বান্তব অবস্থা অবশ্য আরও 

করুণ । 86 লক্ষ কৃষক পারবারের মধো, 32 লক্ষ ভূমিহীন, 40 লক্ষের উপরে 

কৃষকের জনপ্রতি এৰ হেক্টারেরও কম জমি । শুধু 30-0099 কৃষক পরিবারের 10 

হেক্টার বা তার বেশী খামার আছে। এই সব খামারের তত্বাবধানে ভাগচাষীর এক 

বিশাল বাহিনী আছে, যাদের ছোট ছোট অংশে জমি বণ্টন করা হয়। 

জমির উপরে প্রচণ্ড চাঁপ, উৎপাদনের আদিম পদ্ধতি, ও অসম ভমিসম্পর্কের ফলে, 

পলিমাঁটিসমুদ্ধ জমি সত্বেও উৎপাদনের হার কম। কর্ষণের জন্ত আরও বেশী ভূমি 

সংযোগ করার স্বুযোগ অনুপস্থিত। তার উপরে নিয়মিত বন্তা ও ঘৃর্ণীবাতযার 

ধ্বংসলীলা । যদিও প্রধান শস্যের সাহ্িক এলাকার 70 ভাগ জমি ধান চাষে 

নিয়োজিত, চালের শতকরা 75 ভাগ কৃষি অঞ্চলেই খরচ হয়ে যায়। অবশ্শিষ্ট 

জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে হয় চাল আমদাণী ক'রে । কৃষির উপরে অত্যধিক 

চাপের অর্থ, অন্য উৎপাদনের সংস্থানের দীনতা ৷ চিহ্চিত খনিজ পদার্থের পরিমাণও 

সীমাবদ্ধ, একমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রহর । কিন্ত এই পরিমিত 
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খনিজ পদার্থগুলিও দক্ষিণপূর্ব ও উত্তরপূর্বের শেষ প্রান্তবতী অঞ্চলে সীমাবহ্ধ। অতি 

গভীর খননের প্রয়োজনের দরুণ কয়লা কাজে লাগানো সহজসাধা নয়। অল্স্থল্স 

উত্তিজ্জ অঙ্গার, পাথুরে চ্বণ, চীনামাটি, মোনাজাইট, ইলমেনাইট ও জিরকন আছে। 

ইম্পাতশিল্পের ভিত্তি, বন্জিত লৌহখণ্ড ও আমদানীকর। লোৌহপিগু গলানোর উপরে। 

প্রায়োগিক সমস্যার জন্য চট্টগ্রামে কাচা লোহার সামান্য পঁজিও অব্যবহাধ। সিমেন্ট 

শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ পাথুরে টুণের অভাব । এবং শক্ত ইটের 
ঝামাও আমদানীনির্ভর । 

জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র দশ ভাগ পাওয়া যায় যন্ত্রশিল্পগুলি থেকে । এতে বৃহং 

শিল্পের অংশ শতকরা মাত্র ছয় ভাগ । সমগ্র শ্রমশক্তির শতকরা মাত্র চার ভাগ 

এখানে কাজ পায়। তিন প্রধান শিল্পের মধো, শতকরা 86 ভাগ শ্রমিক নিযুক্ত হয় 

বটে, কিন্তু পাট ও চা মুখাতঃ রপ্তানীনির্ভর হওয়ায়, পৃথিবীর বাজারের উত্থানপতনে 

এই দুই শিল্পই প্রতিকূল প্রভাবের শিকার হয়। স্ৃতিবন্ত্র শিল্পের অস্তিত্বই সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভর করে বিদেশাগত কাচামালের উপরে । 

স্থানীয় বাবসায়-উদ্যম অতি পরিমিত। প্রধানভঃ ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রে, এবং আমদানীকৃত 
কাচামাল ও যন্ত্রপাতির উপরে নির্ভরশীল নিত প্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 

প্রধানত; আমদানীনির্ভর অর্থনীতি হওয়ায়, পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার অর্থ 

অন্ত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের, এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন পণা, যথা 

চিনি, খাবার তেল, কেরোসিন, কয়লা, বন্ত্র, চিকিৎসার যাবতীয় ওষুধ ও খাদ্যশস্যের 

একান্ত অভাব । চা এবং পাট রপ্তানীজাত আয় এইসব অতিপ্রয়োজনীয় আমদানীর 

খরচের পক্ষে নিতান্ত সামান্য । তার উপরে নবজাত সরকারকে কাজ শুরু করতে হল 

বৈদেশিক মুদ্রার শুন্য ভাগার নিয়ে । 
নিবিচার শোষণের উত্তরাধিকার আরও জটিল হয়ে উঠল নানা অভাবনীয় 

ভাগ্যবিপধয়ে । এক কোটি মানুষ, যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের 

অনুসরণ করে দেশে ফিরে এল। সরকারী গুদামে স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাবার 

মতনও রসদ ছিল না। প্রায় দুই কোটি মানুষ গৃষ্ৃহারা ও হৃতসর্বন্ব, তা সে যত 

সামান্য সম্পদই হোক। প্রায় ছয় মাস যাবং উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে এইসব লোক 
বিভাড়িত। গরু মোষ, ঘরবাড়ী ও কৃষিকণ্নে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিনষ্ট । ভাতিদের 

তাত, জেলেদের নৌকা ও জাল বিল্প্ত। 

কারখানায় কাজ বন্ধ। কলকক্সা হয় বিধ্বস্ত, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত | কাচামাল, গুদাম, 

তৈরী মজুদ পণ্য সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত । ভাভিজ্ঞ ম্যানেজার ও দক্ষ শ্রমিকের দল-__যারা। 



অবাঙালী_স্থানতাগ করায় সেখানে বাবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা শৃনযতা। চা ও 
আখের জমি অগ্লিদদ্ধ। বনজঙ্গল কেটে উজাড়, কারণ গেরিলার সেখানে লুকিয়ে 
থাকত । ফলে দেশের পারিপাম্থিক আবহাওয়ার ভারসাম। বিপর্যস্ত । 

যানবাহন ও যোগাযোগবাবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, রেললাইন উতপাটিত, বড বড় সেতু, 

জাহাজ, খেয়া নৌকার ব্যবস্থা, রেলের মন্ত্রত যন্ত্রপাতি ও হাজার হাজার ট্রাক ও বাস - 
ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট । সংবাদ আদানপ্রদান বাবস্থা প্রায় অচল। চাল্না ও 
চট্টগ্রামের ছুটি বন্দর অংশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত ও 'মাইন' এবং নিমজ্জিত জাহাজে সম্পূর্ণ 
অবরুদ্ধ । বাতাৰহ যন্ত্রের তার ও বৈদাতিক শক্তিসঞ্ঝারক যন্ত্র ক্ষতি গ্রস্ত । 

দ্ধল ও কলেজগৃহ, ছাত্রাবাস, গবেষণাগার ও বই সমূলে বিনষ্ট হওয়ায়, 
শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থ! অতি শোচনীয় । বেশীর ভাগ প্রখাত শিক্ষাবিদ, খাতনামা 

পণ্ডিত, সাংবার্দিক ও লেখক নিহত । অল্পসময়ের মধে সংক্ষিপ্ত কম্মসূচী গ্রহণ করে 

শিক্ষা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কমী তৈরী করার মত বুদ্ধিজীবী পথপ্রদর্শকের একান্ত 

অভাব । প্রাণহানিজনিত লোকশক্তি ক্ষয়ের অনুমিত মুলা তিন কোটি টাকা । অনাথ 

শিশু, অবাঞ্চিত সন্তানসহ অথবা গঠতধারণের বিভিন্ন দশায় অতাচারিত মেয়েরা, 

নিঃস্ব বিধবা, পঙ্গু পুরুষ ও হিংসাত্মক আচরণে অত্যন্ত তরুণদল-_-নবজাত সরকারের 

সামনে দায়িত এল এদের পুনর্বাসনের । সংখায় তারা বেশ কয়েক হাজার । 

আথিক সঙ্গতির অবস্থা! অতিশয় সঙ্গীন। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ লুণিত, প্রায় 358 

কোটি টাকা খোলা বাজারে ছড়ানো । এই টাকার দায় সরকারকে স্বীকার করতে 

হল। ইউনাইটেড নেশনস্ রিলিফ অপারেশনস্ (ঢাক ) এই নয় মাসের পাকিস্তান 

সামরিক সন্ত্রাসরাজতে সান্বিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করে দেখেছেন যে, ক্ষতির বহর 

প্রায় 10,0১0 কোটি টাকা। সম্পূর্ণ পুন্গঠনের হিসাব ধরা হয়েছে 3১000 কোটি 
ডলার, বাংলাদেশের মোটামুটি এক বছরের জাতীয় উৎপাদনের প্রায় সমান। 

আইন ও শৃঙ্খলার অবস্থা ভয়াবহ । প্রায় 80,000 হিসাববহিভূত অস্ত্রশস্ত্র সারা 

দেশে ছড়ানো । তার কারণ, পাকিস্তানীরা দরাঁজহাতে তাদের সহযোগীদের ও 

অর্ধ-ফ্যাসিস্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীকে অস্ত্র বিলিয়েছিল। আসলে যা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর 
এক প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র তাঁর পক্ষে এত বৃহং ও প্রচণ্ড সমস্যার মোকাবিল! করার 

উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমত। ছিল না। শাসনবিভাগ, আইনের প্রয়োৌগকতারা পেশাদারী 

সামরিক আমলাতন্ত্র সকলেই সামরিক একনায়কতের অধীনে কাজ করতে অভা্ত 

ছিল। তাদের এঁতিহ্া জনগণের সঙ্গে শক্ঞতা করা, তাঁদের শেখানো হয়েছে রাজ- 

নীতিকদের সম্পর্কে অবজ্ঞা পোষণ করতে । তারা সুসংগঠিত, শেখ মুজিব ও মুষ্টিমেয় 
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জাতীয় নেতাদের বাদ দিয়ে তারা নিজেরাই শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্টিত সবার ক্ষমতা 

রাখে, এই বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তাদের রাজনৈতিক দুরাকাক্ষা পুষ্ট । রাজনৈতিক 

নেতাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের শাসনকাধ পরিচালনার কিছু অভিজ্ঞত] ছিল, 

তাও প্রাদেশিক সরকারে অল্প সময়ের জন্য, যার ক্ষমতা অতান্ত সীমাবদ্ধ । 

এই বিপধয়ের সামনে প্রয়োজন ছিল একটা এঁক্যবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ জনগণের রাজ- 

নৈতিক দল অথবা নানা দলের মিলিত গোষ্ঠীর, যাদের একট! সংগঠিত গণভিত্তি 
আছে। আর দরকার ছিল হাজার হাজার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর, যারা পরিকল্পনা, 
প্রশাসন ও বাবস্থাপনার সবক্ষেত্রে চিন্তাপূর্ণ নেতৃত্ব দিতে পারে। মুক্তিসংগ্রাম এত 

স্বল্পকালস্থায়ী ছিল, ( এ ছাড়া অন্যরকম হতে পারত না ), একটা রাজনৈতিক নেতৃত্ব 

ও বিপ্লবী মতবাদে একনিষ্ঠ কমীদল গডে ওঠার সময় তখন ছিল না। আওয়ামী 

লীগ ছিল একটা নানা শ্রেণীভুক্ত, নিরাকার দল । যার মধেো গ্রামীণ পাতিবুর্জোয়া- 

দের প্রাধান্য। মুজফফর আহমেদের নেতৃত্বের জাতীয় আওয়ামী পার্টি ছিল 

আওয়ামী লীগেরই বামপন্থী প্রতিরূপ, এবং শহুরে পাতিবুর্জোয়া প্রবণ । কমুুনিস্ট 

পার্টি, সর্বদাই গ্ুপ্তভাবে কাজ করতে বাধা হওয়ায়, সংখ্যায় অতি কম। এই 

পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপন্থী ও চরম বামপন্থী দলগুলির কোন স্থান ছিল না। অতএব 

এই অবস্থায় বিপ্লবের প্রক্ষেপণে শুধু সরকারের পরিবতন হুল, যার পরিণাম হল 

একান্ত শোচনীয় । 

বহু অবাঞ্চনীয় গোষ্ঠী, যথা সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তানপন্থী দলের পক্ষে এই 

আবহাওয়৷ ছিল অতি অনুকূল। তাদের পক্ষে শুধু টিকে থাকা সম্ভব ছিল তাই 

নয়, জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে তারা 

অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। আম্মুবশাহীর আমলে স্বপরিকল্লিতভাবে সযত্ব- 

লালিত মধ্যবিত্তের কমজীবনে উন্নতির লালসা অপরিবত্তিত রয়ে গেল। স্বৃতরাং 
যেসব লোক মুক্তিসংগ্রামষের ধারেপাশেও ছিল না তারা ক্ষমতাবানদের সঙ্গে 

ঘনিষ্ঠতার সুযোগে মুক্তিযোদ্ধা সাজার চেষ্টা করল । সক্কীর্ণ মধ্যবিতরঙ্রেণী নির্ভর 

বহিবিশ্ববিমুখ সমাজে এ ঘটনা ছিল অনিবার্য । শেখের প্রতি নিছক ব্যক্তিগত, 
তথাকথিত আনুগত্যের ভিত্তিতেও অনেকে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্টিত হয়েছেন । 

জাতীয়তাবাদ তার নিজস্ব সত্তাকে চিহিত করার এবং তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে 

সংগঠিত করার আগেই পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । তার ফলে 

প্রায় সমস্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীকে আবার সেই আত্মপরিচয়ের প্রশ্নের মুখোমুখি এসে 

দাড়াতে হল। তারা যদি বাঙালী হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে তাদের প্রভেদ 
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কোথায়? আর তার। যদি মুসলমান হয়, তবে পাকিস্তানের ইসলাম গণতন্ত্র থেকে 

তাদের বিচ্যুতি কোন্ ভবিষ্যতের সুচনা বরে? হিন্দ্রা আর অর্থনীতিগতভাবে 
শক্তিশালী ন1 থাকায়, সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক ভিত্তিট' বিদুরিত। পুরাতন 
অভ্যাস ও ভীতি ধারে ধীরে প্রশমিত হওয়ায়, মুক্তিসংগ্রামে অজিত রাজনৈতিক 
আত্মপরিচয় থেকে স্বতন্ত্র এক জাতীয় আত্মপরিচয়ের সন্ধান শুরু হল। এর 
অবশ্যন্তাবী ফল হল জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে সাম্প্রদায়িক আাত্মপরিচয়ের 
চিন্তার অনুপ্রবেশ । অথচ তা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের আমুল বিরোধী, অতএব 

যথার্থতঃ গ্রহণযোগ নয়। বিপ্লব এইভাবে জন্ম দিল এক দ্বিধাজর্জরিত জাতিকে । 
এই জটিল সামাগ্িক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে, শেখ মুজিবুর রহমান 

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সর্বোচ্চ অধিকার স্থাপনে সচেষ্ট হলেন। সাম্প্রদায়িক রাজ- 
নীতির কৃফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ায়, (পাকিস্তানের শাঁসনকাঁলে 
অসাম্প্রদায়িক চিন্তার মানুষকে বেছে বেছে হত) করা একট। নিয়মিত ঘটনা ছিল) 

তিনি চেয়েছিলেন এক ধর্মনিরপেক্ষ রানী গডে তুলতে । স্বাধীনতার মাত্র কয়েকমাস 
পরে, গণভবনে, তার সরকারী বাসপ্রানে, বুদ্ধিজীবীদের এক সভায় শেখ মুজিবুর 

রহমান ঘোষণা করলেন : 

“বন দশক ধরে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা মূলত: রাজনৈতিক অন্যরতা, দারিদ্র্য ও 

দুর্দশার কারণ হয়ে এসেছে । 1947 সাপে দেশাবভ।গের পরে ধমাঁয় সাম্প্রদায়িকতাকে 

রাষ্ট্রের সাম্প্রণায়িকতার রূপ দেওয়া হয়। এট পামাজাধাদশ ষড়যন্ত্রের ফল। ছুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে হতাকাণ্ড এখন ছুই রাষ্ট্রের মধো হত্যাকাণ্ডে পধবসিত হল। ভারত- 

বিশ্বেষ সেই রাস্ট্রগত সাম্প্রদায়কত্াবাদের মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাধীন, 

জাতীয়তাবাদী ও ধর্মানরপেক্ষ বাংলাদেশের অভ্ভাদয় শতাব্দীব্য(পী সাআাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র 

ও অ'ভশপ্ত সাম্প্রদায়তার [বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঘোষণ]। আমরা যদি সবশাক্ত 

দিয়ে বাংলাদেশের এই ধর্মানরপেক্ষ চরিত্রটি রক্ষা করতে সক্ষম হই, তবেই এই উপ- 

মহাদেশে রাজনৈতিক স্ামিত্ব ও শান্ছি প্রতিষ্ঠীকরতেপারধ। দারিদ্র্য ও ঘ্ুদশা মাচনের 
জন্য শান্তি ও রাজনৈতি” স্থায়িত্ব এক অনিখাধ পৃবশত |” 

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গডার বাজে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কেও 

শেখ অবহিত ছিলেন। নিবধাসিত সরকার ঘোষণা করেছিলেন, সমাজবাদই তাদের 

চুড়ান্ত লক্ষা । শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সরকারের তাংক্ষণিক দায়িত্ব হল 

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনবাসন, একটা স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির ভির্তিস্থাপন ও 

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠী । 
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নবজাত জাতিকে সদ্যলব সমস্াগুলি সামলানোর কাজে সাহায্য করার জনে 

বিদেশী সাহায্যের বন্থা এল। ভারত এশিয়ে এল প্রধান সাহায্যকারী হিসাবে । 

যদিও তিনমাসেরও কম সময়ের মধো তার সামরিক বাহিনী দেশত্যাগ করল, প্রায় 

দু্ডিক্ষের অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্তে ভারত, সীমান্তের ওপার থেকে 

ত্বরিতগতিতে খাদ্য সরবরাহ করল । খাদ্যের পরিমাণ অন্থান্য সমগ্র বিদেশী সাহাযা- 

প্রাপ্তির প্রায় সমান। প্রথম চার মাসে, দান অথবা ধার হিসেবে, বৈদেশিক মুদ্রায় 

[70 কোটি টাকা -অন্তান্ত সমস্ত জাতির সাধিক সাহাষাদানের শতকর] 39 ভাগ- 

ভারত থেকে এসেছিল। এর ভেতরে বৈদেশিক মুদ্রায় ছিল 9.5 কোটি টাকা । 

একবছরে সামগ্রিক ভারতীয় সাহায্যের পরিমাণ ছিল 200 কোটি টাকা । বাংলা- 

দেশের সাংবাদিক এস. এম. আলি এই বিপুল সাহাযোর বর্ণনা করতে গিয়ে ৰলেন, 

“আধুনিক এশিয়াতে, উত্তর ভিয়েংনামকে চীন-সোভিয়েত সাহায্যের কথা বাদ 

দিলে, আর কোথাও এর নজির নেই ।” ভারতের সামরিক ও বেসামরিক পৃর্তবিদর) 

বন্দরগুলিকে 'মাইন' মুক্ত করে, সেতু, রেললাইন ও সংবাদ আঙানপ্রদান ব্যবস্থাগুল্লির 

মেরামত করে পরিবহন ও যোগাযোগ বাবস্থাকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায) করেন। 

এই বিপুল মাত্রায় সাঞ্থাযা এবং অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 

বিভিন্ন প্রতিকার গ্রহণ করা সত্ত্বেও, জনগণের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে পুনরধাসন ও 

পুনশিমাণের কাজ অতি মন্ত্র ছিল, ভাদের প্রত]াশা মেটা তো দ্বরের কথা। যেহেতু 
অধিকাংশ শিল্প পাকিস্তানীদের মালিকানায় ছিল, সরকারের পক্ষে সেগুলির 

জাতীয়করণ ছাড় গত্যন্তর ছিল না। সেকাজনিম্পন্ন করতে গিয়ে কিছু স্থানীয় 

ব্যবসায়ীও ক্ষতিগ্রন্ত হল। জাতীয়করণের কর্রসূচীকে কাষক্ষেত্রে প্রয়োগ করার 

জন্ত্ে অগ্রিম কোন প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো খাড়া করা হয়নি । তার ফলে, ব্যবস্থাপনার 

শৃন্ততা ভরাট করতে গিয়ে প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির শতকরা 80 ভাগ ক্ষেত্রে 

সরকারকে নির্ভব্র করতে হল কিছু আমল ও পূর্বতন মালিকদের উপরে (যাদের 

জাতীয়করণ কর্মসূচীতে কোন বিশ্বাস ছিল না )। অতএব, স্বভাবতঃই কম্নতংপরতভার 
ব্যাপক অভাব ও ইচ্ছাকৃত অন্তর্থাত দেখা দিল, যা আবার আভ্যন্তরীণ বাজারে 

ও রপ্তানীর পণো ঘাটতি সৃষ্টি করল। প্রস্ফটোম্মুখ বুর্জোয়! শ্রেণী তাদের বধিষু, 
উচ্চাকাঙ্খার পথে গণ্তী বেঁধে দেওয়ায় রুষ্ট হল। 

আম্ববশাহীর সরকার অনুমোদিত দুর্নাতিপূর্ণ আবহাওয়ায় লালিত বশিক ও 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পাকিস্তানীদের বিতাড়ণের দরুণ সৃষ্ট শুশ্যতার ত্রিত সৃযোগ গ্রহণ 
করল। একটা নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রস্তুত হৰার আগেই তারা 
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নিজেদের অবস্থান সুদ করে নিল। যেহেতু বিদেশে বেচাকেনা সম্পর্কে তাদের 
কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, বৈদেশিক বাশিজা ক্ষতিগ্রস্ত হল, ও সেই সঙ্গে আভান্তরীণ 
বাজারেও পণ্যের অভাব দেখা দিল। কোনরকম অভিজ্ঞতাবঞ্জিত, অথচ অপরিমিত 
লোভসম্পন্ন একট। নতুন বণিকশ্রেণা অর্থনৈতিক বিশৃষ্বলাকে আরও ঘনীভূত করল। 
এই অবস্থায় মুদ্রাক্ষীতি-বিডপ্বিত বহির্জগতের সঙ্গে অসম বাণিজা একটা ভয়াবহ 
মূলাবৃদ্ধি ঘটাল । 1974 সালের মে যাস নাগাদ মধাবিত্তশ্রেণীর জীবনধারণের খরচ 
শতকরা! 184 ভাগ বেড়ে গেল। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধো নিদিষ্ট আয়ের মানুষ 
সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হল। কিন্তু ঠিক সেই সঙ্গেই হঠাৎ ধনীর দল তাদের ধনরত্ু 
জাহির করে বেড়াতে লাগল । 

কৃষিবিভাগে, দ্বিধা গ্রস্ত ভূমিসংস্কার ধনী কৃষকদের অসন্তোষ উৎপাদন করল, 

অন্যদিকে ভূমিহীন ও ভাগচাষীদের জমির ক্ষুধা মেটাতে পারল না। মূল্যবৃদ্ধির 

দরুণ শ্রমিকরাঁও বিপন্ন হল. কারণ মজুরি উপযুক্ত হারে ক্ষতিপূরণ করল না। 

রাজনীতির কর্তৃত্ব যেখানে সবার উপরে, সেখানে আমলাতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের 

ক্ষমতা হারিয়ে বিমর্ম। এদিকে অভিজ্ঞ সহকমীর অভাবে শেখকে আরও বেশী করে 

সেই আমলাদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হল। অবস্থা আরও সঙ্গীন হল, ভার 
মন্ত্রীসভার একমাত্র দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, জাতীয় মধাদার উপযুক্ত সহকমী তাজউদ্দীন 
আহমেদের সঙ্গে বাক্তিত্বের দ্বন্দের ফলে। তাজউদ্দান আহমেদ ছিলেন চূড়াস্ত 

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নির্বাসিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী । শেখের একটা ভিত্তিহীন ভয় 

হয়েছিল যে তাজউদ্দীন আহমেদ একটা বিকল্প ক্ষমতাকেন্দ্রের মধ্যবিন্দ্র হয়ে দেখা 

দেবেন। এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্ল্যানিং কমিশন প্রায় অচল হয়ে পড়ল । সেখানে 

বিদেশে শিক্ষিত অর্থনীতিকদের এক গোষ্ঠী কাজ করছিলেন, এবং এরাই একমাত্র 

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে স্বাধীনতার আগেও কিছুটা চিন্তা 

করেছিলেন । .আমলাতন্ত্র এই প্রানিং কমিশনের বিরোধী ছিল। সুতরাং 

প্লানিং কমিশনের মন্ত্রী হয়েও তাজউদ্দীনের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা 

ছিল না। 

সামরিক আমলাতন্ত্রকে বাবহার করা হচ্ছিল সশস্ত্র ভাকাতদের, চরম বামপন্থী ও 

ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত ধরে সক্রিয় চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে, কিন্ত 

রাজনৈতিক ক্ষমতায় ভাগ দেওয়া হচ্ছিল না, ফলে তারা ছিল ক্ষুন্ধ। সামরিক খাতে 

ব্যয় বৃদ্ধি করতে শেখের অস্বীকৃতির দরুণও তারা মোটেই খুশী ছিলনা । শেখ 

নির্ভর করছিলেন দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিবদ্ধ বন্ধুগাঁবাপন্ন ভারতের উপরে। সামরিক 
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আমলাদের ধারণ। হল যে বিপ্লবের ফলশ্রতি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হল। এই 

প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গফফের চৌধুরীর বক্তব) ম্মরণযোগ্য, যে, 1965 

সালে পাকিস্তানের পরাজয়ের পরে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কিছু লোক পুবাংশে 
একটা অভ্ুখান করার পরিকল্পনা করেছিল, শেখ তার বিরোধিতা করেন । 

নানা ধরণের ক্ষুদ্ধ ও অসন্তষ্ট লোকজনের কৃপায় অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক 

অনিশ্চয়তা, এবং অভিজ্ঞ যৌথ নেতৃত্বের অভাব-__-আরও বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল 

সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বিভেদমৃষ্টিকারী প্রবণতার আবির্ভাবে । 

একদিকে শক্রপক্ষের সহযোগী ও অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা__এই প্রশ্বের উপরে সমস্ত 

জাতি যেন সোজামসৃজি বিভক্ত হয়ে গেল। সেই বিভাজন পৌছে গেল বেসামরিক 

ও সামরিক আমলাতন্ত্র পর্ষস্ত, বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের 

প্রত্যাবর্তনের পরে । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গৃহীত হবার পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক 

দলের সংগঠন ও প্রকাশ্তে আবির্ভাব সম্ভব হল। এই স্বযোগে অননুমোদিত 

সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলি নিজেদের সুসংগঠিত করল। আওয়ামী লীগের ছাত্র ও 
যুবসংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী ও সামরিক বিভাগের কিছু লোকজন নিয়ে জাতীয় 

সমাজতান্ত্রিক দল নামে চীনধেষা ও কিছুটা ভারতবিদ্বেষী এক বামপন্থী দলের 

সংগঠন রাজনৈতিক বিভেদকে আরও জটিল করে তুলল । 

আওয়ামী লীগের মধোই প্রন্ুর অসং লোক ছিল, শ্রধু শেখের ব্যক্তিত্বের মহিমা 

তাকে টেনে নিয়ে চলেছিল। গণতান্ত্রিক প্রথা গৃহীত হওয়া সত্বেও, পাকিস্তানের 

আমলে রাজনীতিতে যে দমননীতি, হুমকিবাজি, এমনকি হিংসাতআআক আক্রমণের 

চলন ছিল, তার কোন ব)তিক্রম হল না। নতৃন শাসনতন্ত্র অনুসারে লোকসভার 

নিধাচনের সময় অহেতুক কারচুপির আশ্রয় নেওয়া হল, যার ফলে আওয়ামী লীগ 

বিপুল ভোটাধিকে। জয়লাভ করল । একটা গ্রহণযোগ। গণতান্ত্রিক বিরোধীদল 

গঠনের সম্ভাবনাকে আমলই দেওয়া হল না। কম্যুনিস্ট পাটি ও মুজফ্ফর আহমেদ 

পরিচালিত জাতীয় আওয়ামী পার্টি, এই ছুই বামপন্থী দল শেখের গ্রগতিশীল নীতিকে 

সমর্থন করলেও, স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে বিকশিত হতে অপারগ হুল। এই শূন্বাস্থানকে 
স্বভাবতঃই পূর্ণ করল এসে কতিপয় মববিধাবাদীদের সংযোজন, খোলাখুলি 

সাম্প্রদায়িকতাবাদী থেকে বিভিন্ন বর্ণের বামপন্থী সযোগসন্ধানী পর্যন্ত । 

মুক্তিসংগ্রামের বিশৃজ্বালাজাত অসং ও নব্য ধনিক গোষ্টী প্রশাসনের বিক্ষু্ধ দলের 
সঙ্গে যোগ দিল; উদ্দোশ্য, অর্থনৈতিক ভারসাম্যের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা । 

পেশাদার ডাকাত্ত ও চরমপন্থী রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র আক্রমণ গ্রামাঞ্চলে 



স্বপ্ন ও বাক্তব দা? 

নিরাপত্তার অভাঁববোৌধ সৃষ্টি করল। বন্বা অথৰ খরার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানৃষের 

তৈরী সমস্যার সঙ্গে এসে যোগ দিল। এই সমস্ত ঘটনার পুঞ্জীভূত আঘাভ দেশের 

অর্থনীতিকে প্রায় অচল করে দিল। 

আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি, বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, একটা স্থায়ী রাঁজ- 

নৈতিক শাসনতন্ত্র স্থাপনের সহায়ক ছিলনা । শেখ তার বৈদেশিক নীতির ভিত্তি 

হিসেৰে জোট-নিরপেক্ষতা গ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল অবশ্যস্তভাবীভাবে সাআীজাবাদ- 

বিরোধী । ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে, মুক্তিসংগ্রামকালে তাদের অকুগ্ঠ 

সহায়তার দরুণ, একটা বিশেষ সম্পর্ক স্তাপিত হয়েছিল । একই সঙ্গে, ভৌগোলিক 

অবস্থানের বাধাবাধকত। দাবী করছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতার 

বন্ধন । তেমনি, ধর্মীয় বাধাবাঁধকতা দাবী করছিল আরব দেশগুলির সঙ্গে, ঘনিষ্ঠতা । 

আর বাংলাদেশকে যে শক্তিশালী দেশ প্রায় বেষ্টন করে আছে, সেই ভারত সম্পর্কে 

জাতীয়তাঁবাদীদের এক বৃহৎ অংশের ভীতি দূর করার জন্যে, শেখ চেষ্টা করলেন 

চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্সুলভ সম্পর্ক রাখতে | পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলির 

সঙ্গে, বিশেষ করে আমেরিকা, ইংলাগু ও পশ্চিম জমীনীর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় 

রাখলেন । যদিও বিশ্ববণান্ বা এ ধরণের আন্তর্জাতিক আথিক ও অন্য সাহানাদাতা 

প্রতিষ্ঠানগুলির পরামর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করতে তিশি অশিচ্ছুক ছিলেন। তার 

জাতীয়তাবাদ ছিল কোনরকম দরকষাকষির উধ্র্ে । যেসব দেশ বাংলাদেশের 

মুক্তির বিরোধিতা করেছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের প্রভাব তাদের ক্রোধের 

উদ্রেক করেছিল । বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এইসব দেশের সরকাররা 

বাংলাদেশের আভাস্তরীণ বিশৃঙ্ঘলাঁর শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করেছিলেন । 

শেখের রাজনৈতিক কম্নপন্থার নিজস্ব ভঙ্গীও রাজনৈতিক প্রায়-অচল-অবস্থার 

দিকে তার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। পুরোন রাজনীতির চালচলন থেকে 

নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মৃক্ত করার ক্ষমতা ভার ছিলনা । তার অভাঁস ছিল এক চাপ 

সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে অপর এক গোষ্ঠীর পিছনে লাগিয়ে দেওয়া, আবার প্রতোককেই 

তিনি নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পৃথক প'রস্তিতিতে বাবহার করতেন। এই ধরণের 

অবস্থা দলীয় ইকমত। গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল নয়, বিভিন্ন সমচিস্তাশীল দল-_যথা 

কম্যুনিস্ট পার্টি ও মুজফ্ফর আহমেদের জাতীয় আওয়ামী পার্টির সঙ্গে একাভাবনা। 

তো দূরের কথা। প্রকৃতপক্ষে, শেখ যে টডান্ত কর্তৃত্পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেখানে 

প্রগতিশীল নীতি কাধে পরিণত করার জন্যে এবং তার নিজের ঘনিষ্ঠ লোকজনের 
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মধ্য থেকে দুর্নীতি সমূলে দুর করার জন্যে যথেষ্ট নির্মম হতে পারেন নি। তিনি 
এমন একটা অবস্থার জালে জড়িয়ে পড়লেন যা অংশতঃ তার নিজেরই সৃি। 

এই অবস্থা থেকে শেখ বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন! সম্ভবতঃ তার ইচ্ছা 

ছিল, রাজনৈতিক পরিবঙনের মধা দিয়ে সমস্ত দেশবাসীকে একমুখী করা । এই- 

ভাবেই একটা একক দলীয় শাসন, ও গ্রাম পধস্ত একটা সুসংহত কাঠামোকে উপর 

থেকে বসিয়ে দেবার ভাবনা জন্ম নেয়। এই কাঠামোর পরিচালকশক্তি রাজনৈতিক 

কর্মী। এবং এর ভিত্তি সমবায়ী কৃষি-অর্থনীতি ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত শিল্প । 

পরিবঙনের ধারা ম্বভাবতঃই মন্থর ছিল, বিশেষ করে এই কারণে যে শেখ 

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধে। ভারসাময আনতে চেষ্টা করছিলেন । তিনি 

বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রের উচ্চাকাজ্জাকে রাশে আনার জন্বে তাদের 

উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তার নবগঠিত দল বাংলাদেশ আওয়ামী কৃষক-শ্রমিক লীগের 

মধো স্থান দিলেন। কথ্যুনিষ্ট পাটি ও মুজফ্ফর আহমেদের জাতীয় আওয়ামী 

পার্ট এই নতুন পার্টির অঙ্গীভূ্ত হয়ে গেল। এই পরিবেশে ক্ষমতার কাঠামোতে 

আদর্শগত দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছতা হারাল। নতুন ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে কাঠামোগুলি যখন 
গড়ে তোলা হচ্ছিল, তখন রাজনীতি ও শাসনতন্ত্রে কাধতঃ একটা শুন্যতা দেখা দিল। 

ঠিক এই পরিস্থিতিতে, নতুন রাজনৈতিক শাসনপদ্ধতি প্রয়োগের ঠিক এক- 

পক্ষকাল আগে, সামরিক 'কা” ঘটল, এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও ঠার পরিবারের 

সকলকে নিশ্নমভাবে হৃতা! করা হল। ভ্ভার কয়েকমাস পরে খুন করা হল দেশের 

' অন্যান্য সর্বোচ্চ জাতীয় নেতাদের | 

একদিক থেকে, বাংলাদেশের বিপ্লবের চাঁকা সম্পূর্ণ ঘুরেছে। বাংলাদেশের শহর 

এবং গ্রামে পাতি-বুর্জোয়াশ্রেণী তথা বেসামরিক ও লামরিক আমলাতন্ত্রের যে অবাধ 

রাজনৈতিক ক্ষমতার বহুকালের স্বপ্র, তা অবশেষে পুর্ণ হল। আবদুল গফ্ফর 

চৌধুরীর ভাষায় : প্রাক-্বাধীনতা ভারতে ফজন্দুল হক বাঙালী মুসলমান মধাবিত্ত 

শ্রেণীকে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন ; আমুব তাকে দিলেন অবাধ 
ব্যয়ের স্বাদ ও অভিজ্ঞাত দূরাকাজ্ষা ; মুজিব তাকে পৌছে দিলেন রাজনৈতিক 

ক্ষমতার দরজা পযন্ত ; এদের প্রত্যেককেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক উচ্চাকাজ্ষী 

মধ্যবিত্ত শ্রেণী শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছে। [7 



দশ 

কোথায় আগামীকাল ? 

মানুষ নিজের ইতিহাস রচনা করে, কিন্ত নিজেদের পছন্দসই পাবিপান্থিক অবস্থায় 
তা করে না, করে অতীতের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত, প্রদত্ত ও হুস্তাস্তরিত 

পারিপান্থিক অবস্থার মৃধা । সমস্ত ্বৃত পৃরসূরীর এঁতিহা জীবিতের চিন্তাধারার 

মধোদ্বঃস্বপ্রের মত বোঝা হয়েখাকে। 

_কার্ল মার্কস, “দি এইট্রন্থ ক্রমেয়ার অফ লুই বোনাপাটি' (1852) 

আজকে বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসীন নাগরিক মধাবিত্ত শ্রেণী, যাদের প্রতিনিধিতু 

করছে বেপামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্র। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে এই দুই 

অংশের মধ্যে একটা? মৈত্রীবন্ধন গডে উঠেছিল । সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারে 

তিনি রাম্ট্রপতি নিবাচিত হন। এখন এদের মধে। সামরিক নেতৃত্ব প্রধান ভূমিকা 

পালন করছে । দেশের মুক্তি অর্জনের পরে নিবাচিত গণপ্রতিনিধি দ্বারা যে 

সংবিধান গৃহীত হয়েছিল, রাষ্ট্রপতির অনুশাসন অনুসারে তাতে কিছুটা তাৎপধপূর্ণ 

পরিবর্তন সাধিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল এই যে, ধর্মনিরপেক্ষতা আর 

মৌন্সিক নীতির একটি অঙ্গ হিসাবে গণ্য হল না। অপরাপর পরিবর্তন নির্ভর করল 

পরবর্তীকালে চুঁড়ান্তভাবে কী রাজনৈতিক কাঠামো বেরিয়ে আসে তার উপরে । 

আম্ব-এঁতিহ্য অনুসারে নিন্ন্তরে নিরবাচনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে কিন্তুটা 

বেসামরিক সমর্থনের দ্বারা সামরিক শাসনকে বিধিসম্মত করা, একটা বেসামরিক 

মন্ত্রীসভার প্রবর্তন, ও জেনারেল জিয়া কর্তৃক এক নতৃন রীজনৈতিক দলের সৃষ্টি,_ 

এসবের শেষ পধায়ে সাধারণ নির্বাচন হয়। বলা যেতে পারে, এতে নিবাচিত 

লোকসভার সঙ্গে যুক্ত রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থাও বৈধতাপ্রাপ্ত হল । জেনারেল জিয়ার 
নবগঠিত জাতীয়তাবাদী দলেরও ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল তাই । 

এই অবস্থায় নতুন জাতীয় পরিচিতির সন্ধান করতে গিয়ে শাসকশ্রেণীরা পাকিস্তান 
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সম্পর্কে বিখাত লাহোর প্রস্তাবের নতুন বাখা। দিতে চাইলেন । এই প্রস্তাবে ছিল, 
উত্তর-পশ্চিমে ও পূর্বদিকে “স্বাধীন রাস্ট্র” চাই। বন্থকাল ধরে বাঙালী মুপলিম 
লীগের বিশিষ্ট নেতারা একে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন । 

পূ পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের একটা অংশ এই বাাখ্যার উপরে বিধৃত । 

স্বাধীনতার পরে এরাই মত প্রকাশ করে যে এতদিনে লাহোরে গৃহীত প্রস্তাব সঠিক- 
ভাবে কার্ষে পরিণত হয়েছে । আসলে যা বেরিয়ে এল, তা হল ছুটি পাকিস্তান । 

ছবিজাতিতৃ-মতবাদের বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠল না। এই মতবাদের মধো। 

শাসকশ্রেণীর পিছনে দেশের জনগণের বৃহত্তম অংশকে এঁকাবদ্ধ করার সুপ্ত সম্ভাবনা 

বতমান। তবে যে-সমাজে ধশ্ন এক বৃহং একত্রীকরণের শক্তি এবং বন্ রক্তপাত ও 

আত্মত্যাগ সত্বেও জাতীয়তাবাদ কিছুটা অস্পষ্ট নিরাকার ভাবনা, সেখানে এই 

মতবাদের ধম ও জাতীয়তাবাদকে যুক্ত করার ক্ষমতার মূলা সন্দেহাতীত নয়। তবু 
ৰাংলাদেশের মুক্তির বাস্তব সতাকে উডিয়ে দেওয়া যায় না। 

দ্বিজাতিত্বের অর্থনৈতিক ভিত্তি ইতিমধ্যে অপসারিত | কারণ বাংলাদেশে হিন্দুরা 

অর্থসম্পদে আর উচ্চশ্রেণী নয়। যেহেতু সাম্প্রদায়িকতার কোন অর্থনৈতিক ভিত্তি 

নেই, অত্তএব স্বভাবতঃই তা ভারতবিরোধের সঙ্গে সমাথ হয়ে দাড়ায়। শাঁসকশ্রেণীর 

কিছু অংশের ও সাধারণ মানুষের ভারত-বিদ্বেষ অভীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রসৃত। 

পুরাতন সংস্কার মরেও মরে না। তুলনামূলকভাবে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নততর 

চরিত্র সম্পর্কে অবধান, অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভীতিকে আরও বর্ধিত 

করেছে। তাছাড়া, একটি ক্ষুদ্রায়তন, অর্থনৈতিকভাবে দুবল দেশ যখন এক বৃহত্তর, 

অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী দেশের দ্বারা প্রায় চতুদিকে 

বেষ্টিত, তার পক্ষে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট যুক্তি আছে। এবং এই ভয়কে উস্থিয়ে 
দেবার মত অতি-আগ্রহী ক্ষমতাবানদেরও অভাব নেই। 

এই ধরণের পরিস্থিতিই সাম্প্রদায়িকতাকে বাচিয়ে রাখে, ভারত ও বাংলাদেশের 

সম্পর্কতে ফাটল ধরায়। বদরুদ্দীন উমর অতি সঠিকভাবে বলেছেন যে পঁচিশ বছর 
ধরে পাকিস্তানী গচার সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতবিদ্বেষের মধো কোন তফাৎ রাখেনি । 

তিনি আরও বলেছেন : "ভারতবিরোধী প্রচারণা অতি সহজেই সাম্প্রদায়িক 

প্রচারণায় পরিণতি লাভ করতে পারে এবং সেটা হলে তার রাজনৈতিক ফলাফল 

অগণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের হাতকে জোরদার করতে বাধ্য।” 

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সমালোচক হলেই তাকে সাম্প্রদায়িক সাবাস্ত করা 

অথবা কেবল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীদের মাঝখানেই মিত্র অন্বেষণ করা ভুল 
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হবে । অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ আছেন, ধারা মনে করেন যে বাংলাদেশের বৈদেশিক 

নীতির প্রধান ভিত্তি হওয়। উচিত ভারতের সঙ্গে বন্ধৃত। আবার অনেক ধম্মনিরপেক্ষ 

ব্যক্তি আছেন ধারা ভারতকে প্রধান শক্ত বলে বিবেচনা! করেন। 

স্পফ্টতঃই আজকের বাংলাদেশে দুই বিবদমান শক্তি ব্মান। তাদের বেছে নিতে 

হবে : হয় আধৃনিকতা অথবা আরব এঁতিহ্যের অবাস্তবতা, গণতন্ত্র অথবা একনায়কত্ব, 

ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ অথবা সাম্প্রদায়িকতা । 

এ থেকেই বোঝা যায় জেনারেল জিয়ার অনুগামীদের মধে) ধমান্ধ, অতিরক্ষণশীল 

মনোবৃত্তির সঙ্গে বাম চরমপন্থীদের একত্র সমাবেশ কেন। চিরাচরিত বামপন্থী দল, 

যথা কম্যুনিস্ট পাটি ও মুজফ্ফর আহমেদের জাতীয় আওয়ামী পাটি, বিকল্প হিসেবে 

দলবদ্ধ হবার চেষ্টা করে। মধাবিত্ব শ্রেণীর ধমনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক অংশ শেখ 

মুজিবের তনিষ্ঠ অনুগামীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগের মধো নিজেদের 

প্রকাশ করতে চাইছিল। সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক জোট বাধার ব্যাপার তখনও 

পুরোপুরি স্বচ্ছ নয়, যদিও ছাত্র, যুবক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধে; অসন্তোষের 

লক্ষণ সুস্পষ্ট । 

সামরিক একনায়কত্ব বন্তু উন্নয়নশীল দেশেরই সাধারণ বিশেষত্ব । 'অভীত্ের 

কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত, প্রদত্ত ও হস্তান্তরিত পারিপাশ্থিক অবস্থার উপরে 

নির্ভর ক'রে তাদের মধে। কোন কোন দেশ সমীজবাদের পথে এগিয়ে এসেছে । 

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অবশ্য “সমস্ত ম্বৃত পুবসূরীদের এতিহ্য' আরও বেশী রক্ষণশীলতার 

প্রবণতা নির্দেশ করে বলে মনে হয়। 1976 সালের ডিসেম্বরে, ক্ষমতায় আসার এক 

বছরের মধ্যে, জেনারেল জিয়া উন্নয়ন সম্পর্কে তীর দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গীর এক চিত্র 

নিবেদন করেন। তার লক্ষ্য শতাব্দীর শেষভাগ নাগাদ মোট জাতীয় উৎপাদনের 

বাষ্বিক বৃদ্ধির হার শতকরা 4.5 পরপ্ত অর্জন করা। জনসংখ্যা রদ্ধির হার অর্ধেক 

করতে হবে। তাহলে মাথাপিছু আয় দাড়াবে শতকরা তিন ভাগ বেশী । দারিদ্রের 

পরিমাণ শতকরা 80 থেকে 20 তে নামিয়ে আনতে হবে। 

পরিকল্পনা প্রণয়ন 1980-8] পরন্ত স্থগিত রাখা হয়। যাঁতে পশ্চিমী উন্নত 

দেশগুলি থেকে বিশেষজ্ঞের সাহাযা নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যবস্থাকে আমুল 

পুনবিবেচনা ক'রে উন্নত্িসাধনের নতৃন দৃষ্টিভঙীর উপযুক্ত করা যায়। ক্রমোন্নতির 

নতবন কৌশলের বিবর্তনের অভিমুখে কয়েকটি তাৎপর্ধপূর্ণ কাধক্রম গ্রহণ করা হয়। 

মূল লক্ষ/ ছিল প্রশাসনিক শিয়ন্ত্রণকে নুনতম অবস্থায় আনা ও ব্যক্তিগত 

মালিকানাধীন উদ্যোগের জন্য অধিকতর সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা দেওয়া । দুই 
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শতাধিক ছোট এবং মাঝারি শিল্পগুলিকে বি-জাতীয়করণ কর। হয়। কাগজ, সিমেন্ট, 

তেল ও গ্যাস প্রভৃতি সরকারী খাতের শিল্পগুলিতে ব্যক্তিগত লগ্মীকরণ ও ব্যবস্থাপনার 

জন্য আহ্বান করা হয়। ধাপে ধাপে বিনিয়োগের উপরে ধার্য আথিক 

সর্বোচ্চ সীমাকে দৃরীভূত করা হয় ও আয়কর সংক্রান্ত বন সুযোগ সৃবিধা দেওয়া হয়। 
উন্নত কারিগরীজ্ঞান ও রপ্তানীপ্রধান শিল্পের বাপক ক্ষেত্রে উদার বৈদেশিক 

বিনিয়োগ নীতি বিদেশী মুলধনকে সাদর আহ্বান জানায় । আমদানীর উপরে 

বাধা শিখিল করা হয়। 1976 থেকে 1978 সালের মধ্যে 1.4 কোটি ডলার খরচ- 

সাপেক্ষ কুড়িটি শিল্পসংক্রান্ত প্রকল্প মন্ত্রীর করা হয়। 

1978 সালে ঘোষিত দ্বিবাধ্িকী অন্তর্বর্তী পরিকল্পনার জন্য 251.4 কোটি ডলার 
বরাদ্দ করা হয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিপুল বিনিয়োগ কাধক্রমের জন্য এই 

অর্থ থেকে 31.2 কোটি ডলার ধা করা হয়। এর অন্তর্গত বৈদেশিক মুদ্রা প্রায় 1.5 

কোটি ডলার । পঞ্চবাম্বিকী পরিকল্পনা শুরু হবার আগে, 1978 থেকে 79 এবং 

1979 থেকে 80 সালের ভেতরে বারোটি প্রধান শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে 139টি শাখা 
ব্যক্তিগত মালিকানায় সম্প্রসারিত হবে, এই রূপ আশা করা হয় । উদ্দেশ্য, শিল্পকে 

অনুন্নত অঞ্চল ও গ্রামীণ কেন্দ্রে পৌছে দেওয়া । বছরে 133 কোটি ডলার মূল্যের 
পণ্য উৎপাদন, এবং প্রায় 65,000 মানুষের কমশ্মসংস্থান এর লক্ষা ছিল 

পরিকল্পনা কমিশন অনুসারে ভূমিসংস্কার, সরকারী-বেসরকারী খাতের পরস্পর 

সম্পর্ক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তখনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি । তা না 

হওয়] পথন্ত, বান্তবানুগ, দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নকার্য আরস্ভ করা সম্ভব ছিল না। 

তা সত্বেও কিছু কিছু সম্ভাবা কম্মপন্থার সন্ধান পাওয়া যায়। অনুমান করা যায় যে, 

মূল কর্নকৌশলের চরিত্র, সমস্ত তৃতীয় জগৎ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের অভিমত অনুযায়ী, 
কৃষি ও শিল্প-উন্নয়নকে রপ্তানীনির্ভর করা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ৰিশ্ববাংক সৃস্প্ট 
উপদেশ দিয়েছে যে শিল্লোন্নয়নের এমন একটা নক্সা গ্রহণ করতে হবে 'যার উপরে 

সফল রপ্তানীর বিস্তার নির্ভর করতে পারে ।, তার ক্ষেত্র চিহ্িত হয়েছে এইভাবে : 

পাট শিল্পের উন্নততর ফলপগ্রদতা,, ইতিপূর্বেই রপ্তানীকৃত ছোট এবং কৃষিভিত্তিক 

উৎপাদিত পণ্যের অধিকতর বিস্তুতি, এবং এমন ধরণের নতুন রপ্তানীযোগা পণোর 

উন্নতিসাধন, যার স্থানীয় সম্পদের সুবিধা আছে । 

অর্থ, কারিগরী ও উদ্যোগ সংক্রান্ত কুশলতা, রপ্তানীর বাজার নির্ণয়, পণ্য 

বাজারীকরণের জ্ঞান, চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ও প্রচার ব্যবস্থা এইসব 

ক্ষেত্রেও বিশ্বব্যাংক বিদেশী সাহায্যের আশ্বাস দেয়। ছিবান্বিকী পরিকল্পনায় জোর 
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দেওয়া হয় গ্রামোন্নয়নের উপরে । সমগ্র ধার্য অর্থের শতকরা 83 ভাগ চলিমুঃ 
প্রকল্পগুলির উপরে বায় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিকল্সিত সরকারী উন্নয়ন 

প্রকল্পগুলির শতকরা 72 ভাগের খরচ আসে প্রায় 144 কোটি ডলার বিদেশী সাহায্য 

থেকে । আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণাসংস্থা ও বিশ্বব্যাংক একটা পূর্ণাঙ্গ কৃষিনীতি 
নির্ধারণ করে যার মধ্যে ন্যুনতম মূল্য নির্ধারণ, উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, 

সরকারী ক্রয় বাবস্থা, খাদ্য আমদানী, শহরের প্রয়োজনে খাদ্য সংবিভাজন ব্যবস্থা এবং 

বাণিজািক শম্য উৎপাদনের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ অন্তর্ভুক্ত । 

আজকে বাংলাদেশের সহায়তায়, অন্ত যেকোন দেশের তুলনায় বৃহত্তম 

আন্তর্জাতিক শক্তির সমাবেশ ঘটেছে । সমগ্র বৈদেশিক সাহাযোর পরিমাণ 1973-74 

সালে ছিল মাত্র 19.8 কোটি ডলার। 1977-78 সালে সেটা পৌছয় 646.9 কোটি 

ডলারে, যার মধ্যে শতকর। 56.7 ভাগ অথবা 366.64 কোটি ডলার ছিল অনুদান। 

চলতি সরকারী খণের পরিমাণ পৌহয় 285.82 কোটি ডলারে । মাথাপিছু বিদেশী 

খণ 80 ডলার । এই হিসাবের মধ্যে প্রধানতঃ চীন ও ঘুক্তরাস্ট্ী প্রদত্ত সুবিশাল 

সামরিক সাহায্য গণা হয়নি । বিদেশী সাহায্যের উপরে এইধরণের অতিরিক্ত 

নির্ভরশীলতার কারণ প্রধানতঃ বাণিজোর ভারবৈষম্যের অবিরত বৃদ্ধি, যার পরিমাণ 

8। কোটি ডলারে গিয়ে পৌছয়। এইসময়ে বৃহত্তম ধণদাত। যুক্তরাষ্ট্র, তারপরে 

জাপান, পশ্চিম জর্মীনী ও কানাডা । 

অর্থনীতিকে নতৃন লক্ষ্যপথে পরিচালনা করার প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট হয়। 

1977-78 সালের 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্ধবেক্ষণ'এর মতানৃসারে, কাঠামোগত 

পরিবর্তনের দরুণ অর্থনৈতিক সবলতা ও স্থায়িত বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই 

মূল্যায়ন সমথিত হয় 197? সালে বিশ্বব্যাংকের বাষিক বিবরণীতে : 

“সৃস্থিতিমূলক কর্মসূচী প্রথম প্রবর্তন করার পবে, গত দ্বই বৎসরে বাংলাদেশের অর্থনীতি 

বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করেছে। এই কর্মসূচীতে আছে ঝণনিযন্ত্রণ ও (প্রচুর বিদেশী 

ধাপের লাহাযো ) ঘাটতি অর্থসংস্ানের বিলোপ । এর সঙ্গে যুক্ত আই. এম. এফ-এর সঙ্জে 

একটা আপতকালীন বাবস্থা অনুসারে আমদানী সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার কিছুটা শৈথিলা। 

এই কর্মসূচীর আগে টাকার মুলা শতকর. 58 ভাগ কমান হয়েছিল। বাংলাদেশের 

(অর্থনৈতিক) স্বাঘ্নিত্ব প্রচেষ্টা সফল হয়েছে : খাদ্যে ঘাটতি কিছুটা আয়ন্তাধীন । 

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত) রপ্তানী আয়তনে প্রচুব বৃদ্ধি পেয়েছে ( দিও মূলো ততটা নয়) 

খণপরিশোধের ঘাটতি, যঙ্গিও এখনও প্রচুর, তবু সেখানে বকেয়া অর্থের পরিমাশ কম। 

আধিক বৎসর 1976 সালে সবাধিক খাদ্য উৎপাঙ্গনের একটা কারণ আনুকূশ আবহাওয়া ;"*. 

সতর্ক অর্থসংক্রান্ত নীতিজমিত মছুত খাদ্যের ঘাটতি ও গ্রামীণ নিম্ন আযমের দক্ষুপ 
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আভ্যন্তরীণ চান্দার অবনতি হওয়] সত্বেও শিল্পোৎপন্ন ড্রব্যের পরিমাণ শতকর। প্রায় 

সাতভাগ বুদ্ধি পাওয়ার কথা । গত ছয় বৎসরে বন্ধ গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ডন এবং 

প্রশাসনিক কাজে ও শিল্লোদ্যোগে স্বীক্ৃত্ত বাধানিষেধের কথা স্মরণ রাখলে, সাম্প্রতিক 

প্রগতি একটা গুরুত্বপূর্ণ কীতি।” 

এতটা অনুকূল মূল্যায়ন সত্ত্বেও, বিশ্বব্যাঙ্কের কূশলীগণ একথাও বলেছেন যে, 

“কম উৎপাদন এখনও একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা |” শিল্পের খাতে, সিমেন্ট, ইস্পাত, সার, 

রাম্নার তেল ও পাটের উৎপাদন বিভিন্ন অনুপাতে বধিত্ত হয়েছে । পাটের রপ্তানী 

বেড়েছে, কিন্তু টাকার মূল্য ও জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়ায় অর্থপ্রাপ্তির হার 
নিম্ন । আমদানী সম্পর্কে উদারনীতি হেতু ভারী শিলের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও 

বিশেষ ধরণের ভোগ্য-পণ্য ঢালাওভাবে আসতে থাকে । মাকফ্িন যুক্তরাষ্ট্রের পি. 

এল. 480 কর্মসূচী অনুসারে ৰিপুল সাহায্য সত্ত্বেও খাদ্যের আমদানী আরও বাড়তে 
থাকে । অথচ দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু পণোর উৎপাদন 

নিয্যুখী, যথা সৃতীবন্ত্র। 
অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রত্যক্ষতর প্রকাশ মূল) সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে । কিছু সংখ্যক 

পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যথা সৃতা, গঁধধ, সাবান, রাম্নার তেল, সিষেস্ট, কাগজ, 

নিউজপ্রিণ্ট, সিগারেট, চিনি, সার, রাসায়নিক দ্তরবা ও ইস্পাতের তৈরী দ্রৰা। 

প্রধানভঃ খাদ্যমূল্য কম হওয়ার দরুণ, তাছাড়া! ভাল ফসল, বিপুল পরিমাণ টৈদেশিক 

খাদ্য সাহাষা, এবং বিশেষ করে শহর এলাকায় প্রচুর সরকারী সম্পূরক অর্থ মঞ্তুর 

হওয়ায়, মধ্যবিত শ্রেণীর জীবনধারণের বায়-তালিকা নিল্পগতি | এসত্বেও বু 

প্রয়োজনীয় পণাদ্রব্যের দাম উর্ধগতি, যথা জ্বালানী, আলোর ব্যৰস্থা, ঘরভাড়া, 

সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং পরিধেয় বস্ত্াদি । 

এই সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ বহু নতৃন বন্ধ লাভ করে। পাকিস্তানের 
সঙ্গে সম্পর্কের প্রতৃত উন্নতি ঘটে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যার মুসলমান 
জনাকীর্ণ দেশ হওয়ায় ইসলামীয় জাতিসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান হয়। সৌদী 

আরবের মত কিছু কিছু অধিকতর রক্ষণশীল ইসলামী রাষ্ট্রের মনোভাব উঞ্ণতর 

ও সহযোগিতায় অগ্রণী । মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে চীন ও মাকিন যুক্তরাস্ট্রের কোন 
সমর্থন ছিল না, তারাও এখন নিশ্চিতভাৰে বন্ধুভাবাপন্ন। জেনারেল জিয়া ভারতের 

ক্ষুপ্র প্রতিবেশীদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ বন্ধন গড়ে তোলেন, বিশেষ করে নেপালের সঙ্গে । 

এর ফলে, প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের উপরে যে নির্ভরশীলতা 

ছিল, ত1 অনেকাংশে কমে যায়। 
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শেখ মুজিবের হত্যার পর, কিছুদিনের জন্য অবস্থা অচল হয়। তার পরে, প্রধানত: 

সরকারী ও রাজনৈতিক পায়ে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। প্রথম 

দিকে আরন্ধ কিছু কিছু সহযোগিতার কর্মসূচীর কাজ চলতে থাকে । বেশ কিছু 

সংখাক বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থায় নানা বিষয়ে 

শিক্ষালাভ করছে; এর মধ্যে আছে, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভীরতী বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল 

স্বল অফ ডামা এবং ফিল্স ও টি. ভি. ইনস্টিটিউট । সাংস্কৃতিক বিনিময়েরও একট। 

কর্মসূচী আছে, তবে গত কয়েকবছর সেটা বিশেষ কার্যকর নয়। 

বাণিজা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক কিছুটা মন্থর । ঠিক এই মুতে বাংলাদেশের এমন 

কিছু নেই, যা! ভারতকে নেবার জন্য বলতে পারে, সেই সঙ্গে আছে অসম বাণিজিক 

ভারসাম্য । তবে অর্থনৈত্তিক সম্পর্ককে নানাদিকে ছড়িয়ে দেবার বা আরও উন্নত 

করার সম্ভাবনা অৰশ্যই আছে। পাকিস্তানী শাসন ও 19635 সালের যুদ্ধের পরে 

ভারতের সঙ্গে বাশিজোর বিধ্বস্ত অবস্থা, ভারত-বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের 

পূর্বতন পদ্ধতিকে অবশ্যই বদলে দিয়েছে । যে-মুগে পৃরবাংলা শিল্পসম্বদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের 

পশ্চাঁধবর্তী কৃষি-অঞ্চল ছিল, দেশবিভাগের আগের সেই দিনগুলিতে ফিরে যাবার 

কোন সম্ভাবনা নেই। তবুও এটা বোঝা দরকার যে এখনও কিছুটা পরস্পরকে 

পরিপৃরণের অবস্থা বর্তমান। 

আবার সেইসঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রও আছে, যথা পাট এবং চা সারা পৃথিবীর 

বাজারে রীতিমত কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন । ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই 

উপকৃত হবে, যদি তারা একটা গ্রহণযোগা সাধারণ নীতি স্বীকার করতে পারে। 

অন্যান্য দিকে সৃস্থ প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দান করা ভাল। ভৌগোলিক নৈৰটা দুই 

দেশের অর্থনীতির পক্ষেই অতান্ত মঙ্গলকর, কারণ মালবহনের খরচ অনেকাংশে 

বাঁচে । পশ্চাৎপদ অর্থনীতিকে উন্নত করায় ভারতের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের কিছু 

কাজে আসতে পারে। 

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে কয়লা, যন্ত্রপাতি, ও যানবাহনের 

সরঞ্জাম আমদানী করছে । আমদানীর পরিমাণ ও সংখা আরও বাড়ানে] যেতে 

পারে। ভারতীয় কারিগরী বিদ্যা অর্থনীতিকে শিল্পায়ত করতে সাহাযা করতে 

পারে। মূলধনের অভাৰের সমস্যা দূর হয়, ভারত যদি সেই শিল্পজাত দ্রব্য মূল্য 

হিসাৰে পুনগ্রহণ করার ব্যবস্থা করে। এই বাবস্থা, কাপড়, সিমেণ্ট, চিনি ও সার 

ইত্যাদি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! থেতে পারে। শ্রমমূল্য নির্মান হওয়ায় ভারতীয় 

যন্ত্রপাতির দাম কম। সহজে মেরামতের স্বযোগ সুলভ । নিউজপ্রিণ্ট, কাগজ ও 
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কাগজপিগু, মাছ, মুরগী, কাচা পাট, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, প্রাকৃতিক গ্যাসের 

সাহায্যে তৈরী নাইট্রোজেনপূর্ণ সার ইত্যাদি ভারতের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ 

করার যথেষ্ট ক্ষমতা বাংলাদেশের আছে । ভারত এইসব শিল্পের বেশ কয়েকটিকে 

উন্নত করার জন্মে সাহাযা করতে পারে, এবং সেই সঙ্গে ইম্পাত, রবারজাত পণ্য ও 

তৈলশোধনেরও উন্নতি করতে পারে । ভারত থেকেও কিছু কাচা মাল পাওয়া যেতে 

পারে। এই ধরণের সহযোগিতার জন্য প্রয়োজন উন্নয়নকৌশল সম্পর্কে একট! 

সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী। যার লক্ষ্য হবে আমদানী বিকল্প, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে 
স্বনির্ভরতা, ও সরকারী খাতের জন্য একটা বিশিষ্ট ভূমিকা । 

সহযোগিতার অপর এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচকার্য, ও বিজ্ঞান- 

সম্মতভাৰে জলের ব্যবস্থার জন্য উভয় দেশে বহমান প্রধান নদনদীগুলির সদ্বাবহার । 

ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকলে, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ জলপথের মাধামে 
ভারতের পূর্ব ও উত্তরপূর্ব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা সম্ভব । 

ইতিপূর্বেই এই উদ্দেশ্যে কিছু কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন বাংলাদেশ ও 

নেপালকে আমাদের দেশের ভেতর দিয়ে বাণিজা করার সুবিধা দেওয়া ছয়েছে। 
এই প্রসঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । দ্র 



এগার 

এত কণ্ঠস্বর 

যে সংস্কৃতির সঙ্গে দেশের মাটির সম্পর্ক নেই, যে সাহিতা দেশের অবহেলিত, 
লাষ্্রিত মানুষের কথা বাল না) সে সংস্কৃতি ও সাহিতা চিরস্থায়ী হতে পারেনা। 

_-শেখ মুজিবুর রহমান 

মুক্তিসংগ্রাম যে-বাংলাদেশের জন্ম দিল, তাঁর বহিরঙ্গ বিধ্বস্ত, কিন্তু অস্তরে একীভূত । 

এই প্রসঙ্গে তার সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল, ষাকে বলে ভাষা আন্দোলনের উত্তরা- 

ধিকার । আসলে তা ছিল মাতৃভাষায় ধিকারের দাঁবীর চেয়েও বেশী কিছু। সে 

আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল একটা জাতির ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে । 

সেটা রূপ নিল, অতীতকে পুনরুদ্ধার করে নতুন এতিহা সৃষ্টি করার চেষ্টায়, কিন্ত 

অতীতের পুনঃপ্রবর্তনে নয়। 

1947 সালোত্বর প্রজন্ম ধরা পড়েছিল ছুই পৃথিবীর মাঝখানে : শহর এবং তাঁর 

অদ্যাবধি প্রাসঙ্গিক গ্রামের সঙ্গে আত্মিক যোগ । পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে গ্রামাঞ্চল 

তখনও সংস্কৃতির মাতৃভূমি । সে-উত্তরাধিকাঁর ছিল জটিল, প্রথম দিকের উপজাতি, 

হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে পরবতী যুগের ইসলামের মিলন । এই উত্তরাধিকার 

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া এতিহ্যের দিকে এইভাবে পিছন 

ফিরে তাকানোর অর্থ এই সাধারণ উত্তরাধিকারে বাঙালী মুসলমানের অবদানের 

নতুন করে অনুসন্ধান। পঞ্চাশ সাল নাগাদ, খ্যাতিমান লেখকদের, যথা নজরল 

ইসলাম, মহম্মদ সুফিয়ান, এনামুল হক, কাজি আবদুল ওদুদ এবং আরও অনেকের 

এই বিষয়ের উপরে লেখা বই বেরোতে শুরু করল । 

শহরে, সাধারণ মানুষের জীবনে, লোককথা-লোকগাথাঁর একটা স্বাভাবিক বন্যা 

এল। এখানে কোন ছলনা ছিল না। আজও শহর-সীমার বাইরে শুনতে পাওয়া 

যায় রাখালদের বাশীতে বন্থ প্রাচীন গানের সবর বাজে । পদ্মার বুকে নৌকা বাইতে 

বাইতে মাঝির গান--ভেসে আসে। নদী পারাপারের প্রতীক্ষায় চায়ের দোকানে 
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বসে থেকে দেখা যায়, বাউল তার একতা রায় ঝঙ্কার তুলে উদাত্ত গলায় গান ধরেছে, 

জক্ষেপ নেই তার শ্রোতাদের প্রতি । 

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর বলেছেন : 

“বাংলাদেশের সংস্কৃতির ন্সা ভার সমাজকাঠামোর উপস্ৃ'্র | ...বাংলাদেশের সংস্কৃতির 

তিনটি বৈশিষ্টা তার মনোজগতের আডভেঞ্জার নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথম বৈশিষ্টা তার 

ভূগোল ও ইতিহাসের প্রতিবেশ। হ্িতীয় বৈশিষ্টা তার উতৎপাদনপদ্ধতির নিশ্চলতা। 

তৃতীয় বৈশ্িষ্টা তার লোকজ উপাদানগুলোর সমাস্তরাল অবস্থান। ...সমাজকাঠামোর 
বিভিন্ন স্তরে সংস্কৃতির নানা বৃনোন রচনা করে ধর্ম দর্শন মতবাদের যে রূপ ফুটিপে তুলেছে 
তার মুল সর শেষ অবধি এক।...সাংস্কৃতিক একা অবশ্য উৎপাঙগনপদ্ধতির নিশ্চলতার 

উপহার । বাঙালী সংস্কৃতির আদিম-বৌদ্ধ-ছিন্দু-মুললমান পরম্পরায় মানলিক পরিবর্তন 

দেখা দিয়েছে, এ সতা, কিন্তু সে পরিবর্তন একটি নিদিষ্ট গণ্ডীর মধোই আবত্িত হয়েছে, 

এবং সে গণ্ভী নির্ভর করছে এ উৎপাদনপদ্ধতির নিশ্চলতভার উপরেই । 

প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলির মধো গ্রামের মেলা লোকজ সংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখতে 

সাহাযা করেছে । বছরে প্রায় 200 মেলা বসে। হয় মুসলিম, অথবা হিন্দ্ব, অথব। 

বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে এগুলি জড়িত। পদ্মা নদীরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 

আছে। নদীকৃলে বধিত প্রাচীন উপনিবেশগুলির কথা স্মরণ করে হিন্দবরা নদীপৃজা 

করে, পন্মাপারে নদীমেলা বসায়। আর মুসলমানর! নদীকে জড়িয়ে নেয় তাদের 

দৈনন্দিন বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও হাসিকান্নার সঙ্গে, তার প্রকাশ তাদের সারি আর 

ভাটিয়ালি গানে । 

মেলার একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে । এখানে নানা ধরণের পণ্যের বাজার 

বসে। সেইসঙ্গে এটা একটা উৎসবের উপলক্ষও বটে,__নাচ, গান ও নানা আমোদ- 

প্রমোদের সমাবেশে, কঠিন পরিশ্রম ও বন বঞ্চনার জীবনে স্বস্তি ও আনন্দের ছোয়া 

আনে । গ্রাম্য কবি ও বাউলের রচনার মধ্যে লোকগীতির সম্দ্ধ এতিহা আজও 

বেড়ে উঠছে। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তারা রূপকল্প খুঁজে পায়। 

বিভিন্ন শ্রমের ছন্দ থেকে তারা গানের স্বর বের করে আনে । তাদের গীতিকাবোর 
সঙ্গে যুক্ত আছে অতিপ্রাকৃতবাদ, সেখানে বাসনাকামনার আকরুলতার সঙ্গে এসে 

মিশেছে আধ্যাত্মিক ওদাসীন্ত। এই লোকগীতির স্বর ও কথা পশ্চিমবজেও পাওয়া 
যায়, যদিও শহরের প্রভাবের ফলে কিছুটা কৃত্রিম ও অলঙ্কারবন্থল। বাংলাদেশের 

লোকগীতির প্রাথখোলা মেজাজ ও ইন্জ্রিয়গ্রাহ্তা শহর অঞ্চলেও কলুষিত হয়নি । 

বাউল ও মারফতির গান এর মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট । বাউল এক ধর্মীয় 
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ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়ের ভক্তিমূলক গান। হিন্দ্ব ও মুসলমান, উভয়েই এই দলের 
অন্তর্গত, কিন্তু কোন ধর্মেরই চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানকে এরা স্বীকার করে না। 
মদন শেখের গানে বাউলদের এই মনোভাব নিখুঁতভাবে প্রকাঁশ পেয়েছে : 

তোমার পথ ঢেক্যেছে মন্দিরে মসজেদে। 

তোমার ডাকশুনি সাই 

চলতে না পা, 

রুখে দাড়ায় গুকতে মোরশেদে || 

লালন শা'র নামে সবচেয়ে বড় বাউল মেলা বসে কুষ্টিয়ার শিউডিয়াতে আর 
যশোরের হরিহরপুরে । যুবক রবীন্দ্রনাথের বর্ষীয়ান লালনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল 
ও এই সাক্ষাৎকার কবির মনে গভীর দাগ কেটেছিল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাউল 

মেলা বসে ঢাকার কাছে ডেমরাতে । 

দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আরব বণিক ও পারসিকগণ- বাংলাদেশে 

সফীবাদের প্রচলন করেন । উপজাতি ও বৌদ্ধদের মধো তার খুব সমাদর হয়। সী 
পীরদের বাংসরিক 'উবৃস্" পালন উপলক্ষে মেলা বসে, যেমন, ফরিদপুরের অন্তর্গত 

স্বরেশ্বরে, অথবা ঢাকার কাছে সরাইল ফকীরের মেলা । এই উপলক্ষে মারফতি ও 

মুশিদি গান গাওয়া হয়। মুশিদির অর্থ 'পথ-নির্দেশক', আর মারফতির অর্থ 'উদ্- 

ঘাটন”' | মাঝে মাঝে বৈষ্ঞবধন্নের উল্লেখসহ, সৃফী কাহিনী সমৃদ্ধ এই গানগুলি 

প্রধানতঃ মুসলমান বাউলদের কণ্ঠে শোনা যায়। 

উভয় বাংলাতেই সাধারণ আর একটি লোকগাথা-_-বৈষ্বদের কীত্তন। জারিগান 

পারসিক এঁতিহ্যের শৌকমুূলক গান। বাংলাদেশে বিয়োগান্তের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণের 

মিশ্রণ ঘটেছে । জারিগান সাধারণতঃ কারবালা বিয়োগগাথার কাহনীর সঙ্গে 

জড়িত। মাঝিদের অত্যন্ত প্রিয় গান। ময়মনসিং-এ এ গান গায়করা দল বেঁধে 

গায়। প্রায়ই তার সঙ্গে নাচও থাকে । 

পুঁথিগান একটা রূপকথার পৃথিবীকে জীবন্ত করে তোলে । এ একধরণের 

পল্লীগীতি যাতে আরবী ও ফার্ণ লোককাহিনীর বর্ণনা থাকে, ও দলরধেধে গাওয়। 

হয়। পালাগানকে সম্ভবতঃ বলা যায় পুঁথিগানের একটা নিজস্ব বাংলাদেশী 

সংস্করণ । মধ্যযুগের বাংলাকে বর্ণনা করে এর বিষয়বস্তু হল বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনী । 
সবচেয়ে বিখযাত “ময়মনসিং গীতিকী”, যা দীনেশচন্দ্র সেন 1923 সালে সবপ্রথম 

শহরের সাধারণ পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরেন। 
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কবিগান আর একটি লোকগাথা, যার এতিহ্য বাংলাদেশে এখনও অল্লান। এ 
ক্ষেত্রে কৰিতার প্রশ্বোত্তরে স্বত:স্ফুত ও ত্বরিত সরস জবাবের ক্ষমতার প্রয়োজন । 

তাছাড়া, সমসাময়িক ঘটনার সামাজিক সমালোচনার অবকাশও এতে প্রচুর । 

নদীর মানুষের গান ভাটিয়ালী। এর দীর্ঘ, করুণ তান, দূরত্ব, একাকীত্ব ও বিস্তীর্ণতার 

অনুভূতি জাগায়। সারিও মাঝির গান। জলের মধ্যে দাড় টানার ছন্দের সঙ্গে 

এ গানের মিল। রংপুরের বৈশিষ্টা ভাওয়াইয়া, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের গান। 

এ ছাড়াও অন্যান্য আঞ্চলিক লোকগীতি আছে যেমন উত্তর বাংলাদেশের গম্ভীরা ও 

গাজীর গান । 

1947 সালোত্তর যুগে, শহর এলাকায় যে নতৃন সাহিত্যের ধারা দেখা দিল, তা 

প্রথমে ছিল গ্রামজীবন সংক্রান্ত । প্রায় যেন লোক-এঁতিহযেরই শাখাপ্রশাখা। ধর্মীয় 

অনুষ্ঠান সম্পর্কে মনোভাব কিছুটা উদার । এমনকি মাঝে মাঝে ধর্মের গৌড়ামির 
ভগামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনাও গাওয়া যায়, যেমন পাওয়া যায় 

আমলাতন্ত্র, জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনা । মনে পড়ে 

ষায় শরংচজ্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখার কথা । 

1952 সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে যুবহৃত্যা এক নতুন পরিচ্ছেদের সূচনা করে। 

হুমায়ুন আজাদ অত্যন্ত সঠিকভাবে এই ঘটনাকে বাংলা সাহিতোর ইতিহাসে একটি 

দিকৃচিহ্ন বলে অভিহিত করেছেন। বাঙালী হিসেবে আত্মপরিচয়কে, অন্ততঃ সেই 

সময়ট্ুকৃর জন্যে, অভিজাত সম্প্রদায়ের আরবী এঁতিহা ও বাঙালীর জনপ্রিয় এতিহোর 

উত্তরাধিকারের মধ্যে যে-সংঘাত বাঙালী মুসলমানকে যৃগ যুগ ধরে উদ্ভ্রান্ত করেছে, 

তার অবসান ঘটে । এর সত্যতার উদাহরণ পাওয়। যায় আল মাহমুদের কবিতা 

“ঘুমন্ত মায়ের গান'এ, যখন মাতৃভূমির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি স্বতঃস্ফৃভাবে 

মায়ের প্রতীকের ব্যবহার করছেন। 

1947 সাল থেকে সাহিত্যের সবচেয়ে সফল ক্ষেত্র ছোটগল্প ও কবিতা, আগেই 

বলা হয়েছে । বহু সমাজসচেতন, সংবেদনশীল লেখক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, 

ও নিজন্ব আবেগ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের পটভূমিতে বাংলাদেশের সমাজবান্তবতাঁর 

বিভিন্ন দিকের উদঘাটন করেছেন । অসাধারণ ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে দুজন 

হলেন আলাউদ্দিন আল আজাদ ও সৈয়দ শামসুল হক। শওকত আলী আরও 
আগের প্রজন্মের । তার লেখনভঙ্গী খুব আধুনিক না মনে হলেও, এক ব্যাপক 

পাঠকগোীর কাছে তার আবেদন পৌছয়। হাসান হাফিজ্বর রহমান ও বোরহান- 

উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর আরও বন্থমুখী গ্রতিভার ছোটগল্পের কারিগর । 
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বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রপত্রিকা বিশিষ্ট লেখকগো্ীদের মুখপত্র হয়েছে । 

বাংলাদেশে সাহিত্য আন্দোলনে “সমকাল' এক তাংপধপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। 
এই ত্রেমাসিক পত্রিকার মাধ্যমে একত্রিত হয়েছিলেন সিকন্দর আবু জাফর, শওকত 

ওসমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ও শামসুর রহমান। মহম্মদ এনামুল হক 

সম্পাদিত 'উত্তরাঁয়ণ'এ লেখকদের মধো ছিলেন স্থমামুন চৌধুরী, জ্যোঁতিপ্রসাঁদ দত্ত, 

সেবাব্রত চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও আবদুল মান্নান সৈয়দ। এই 

লেখকেরা সকলেই টাকা শহরের মানুষ । শুধু আজিজুল হক, যিনি তরুণ লেখকদের 

মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পনদের একজন, রাজধানী শহর থেকে সর্ধদা দৃরে 

থেকেছেন । বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে 'পূর্বমেঘ' নামে আর একটি সাহিত্য পত্রিকা 

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নুরুল ইসলামের মত লেখক ও পণ্ডিতদের আকর্ষণ 

করেছিল । 

আযম়ুবশাহীর আমলে একটা ভিন্ন ধরণের ইসলামী সংস্কৃতি নানা সরকারী সংস্থার 

মাধামে চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় মতবাদের অনুকূলে 

একট! সচেতন প্রতিক্রিয়া! জেগে উঠেছিল । এক্ষেত্জে “লেখক শিবির*-এর ভূমিকা 

অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ । ধর্মনিরপেক্ষতা ও হিন্দমুসলিম চেতনার মিলনের এই নতুন 

অবগতি হায়াৎ মামুদের অপূব ছোটগল্প 'অবিনাশের স্বৃত্যু-তে মহীয়ান রূপে প্রকাশিত 

হল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দূমুসলমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের চিত্রণ 

সংযমে অতুলনীয় । অপর এক অপাধারণ গপন্তাসিক ও আধুনিক ঢং-এর ছোটগল্পের 

লেখক ছিলেন স্বর্গতঃ সৈয়দ ওয়া লিউল্লা, যিনি তার 'লাল শালু'তে নির্নমভাবে ধমের 

ভগামী ও কুসংস্কারের মুখোস খুলেছেন। 

প্রতিবাদ ও মতবিরোধের সাহিতা অপ্রত্যক্ষ আঙ্গিক ও প্রকাঁশভঙ্গী অবলম্বন 

করল-_রূপক, ব্যঙ্গরচনা, আজব ছড়া, ও প্রতীকীবাদ ৷ মধামুগের কৃষকবিদ্রোহকে 

প্রতিপাদ্য বিষয় ক'রে সতোন সেন তার 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' উপন্যাসে বতমান 

সমস্যাকে তলিয়ে দেখার জন্যে ইতিহাসকে নতৃন করে ঢেলে সেজেছেন। শামসুর 

রহমান একটি ভগ্গৃহের উদ্দেশে শোকগাথা লিখেছেন! টেলিম্যাকাসের উপরে এক 

দীর্ঘ কবিতায় তিনি নায়ককে বর্ণনা করছেন বিদেশী অধ্যুষিত এক দেশের নাগরিক 

বলে। আসল অর্থ কর্তৃপক্ষ ধরে ফেলার আগে শওকত ওসমান তার রূপক কাহিনী 

'ভ্রীতদাসের হাঁসি'র জন্যে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছিলেন । সিংশপ্তক' ও 

'সারেং বৌ'র মত উপন্াসে শহীঘুল্লা কওসর গ্রামীণ বাংলাদেশের মৃষমা ও বেদনাকে 

মৃত করেছেন। 



92 বাংলাদেশ 

কবিদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণা শামস্বর রহমান । শবচয়নের সৌষ্ঠব ও রূপকল্লের 

সূশ্ষ্র ব্যবহারে তিনি এক অদ্বিতীয় শিল্পী। ললিত অনুরাগ ও প্রেমের গীতধর্মী 
প্রকাশ থেকে, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ ও প্রতিঘাতের বজ্রনির্ধোষে তিনি স্বচ্ছন্দবিহার 

করেছেন। তীর প্রজন্মের অন্যান্ত কবি আলাউদ্দীন আল আজাদ ও হাসান হাফিজুর 

রহমান সম্পর্কে বল! যায়, তারা প্রতীকধর্মী! বোরহাঁনউদ্দরীন খান জাহাঙ্গীরও এ 

বয়ংসীমার মধ্যে পড়েন। আসরাফ সিদ্দিকী এক শক্তিশালী ব্যঙ্গরসিক রচয়িতা । 

লেখিকাদের মধ্যে সুফিয়া কামাল ও মাহমুদ খাতুন সিদ্দিক! তাদের গীতিকাব্যধমমী 

রচনার জন্তে সুখাত। সৈয়দ আলী আহসান গভীর ধর্সিষ্ঠ অভিব্যক্তি থেকে 

রবীন্দ্রনাথের শব্বতরঙ্গের ব্যাপক নিগুঢবাদে গমন করেছেন । জসীমউদ্দীনের পৃরতন 

চারণভূমির এঁতিহাকে বজায় রেখেছেন রওশন ইয়াজদানী ও আবদ্বল হায় 

মাশরিকি । তরুণ সমাজদ্রোহী দাউদ হায়দার আবেগতপ্ত প্রেমের কবিতা, আকুল 

দেশপ্রেম ও অন্ধ দেশাচারের বিরুদ্ধে ভ্বলন্ত ক্রোধ__সবক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দে বিচরণরত। 

অন্যান্য জনপ্রিয় কবিদের মধ্যে উল্লেখষোগ্য আহমেদ মীর, জিয়া হায়দার, হুমায়ুন 

কাদের, মহাদেব সাহা, নির্জলেন্দ্ব গুণ, আবদুল কাত্রি ও মহম্মদ মনিরুজ্জামান । 

বাংলাদেশের লেখক সম্প্রদায় বাংলাভাষা! ও সাহিত্যের দিগন্তকে ৰিস্তৃত করেছেন 

তাদের মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি ও ব্যাপ্তির সঞ্চার ক'রে। মনে হয় যেন সত্যিই 

বাংলাদেশ ডঃ মহম্মদ শহীতুল্লার স্বপ্রকে সফল করেছে : 

যেদিন বাংলার হিন্দুসাহিতা ও পাংলার মুসলিম সাহিত্য গল্গা-যমুনার ম্যায় মিলিত হয়ে 

উত্তরের হৃদয়ের মিলন সম্পাদন করবে, সেইদিনই বাংলা সাহিত্য পুর্ণ হবে। 
(- নেত্রকোনার মুসলিম সাহিতা সম্মিলনীর অভিভাষপ, ১৩৩৬ ) 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম থেকেই, এবং পরে বাংলা আকাদমী, ধম্ননিরপেক্ষ 

উদারপন্থী শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র ছিল। থ্যাতনামা শিক্ষাব্রতীগণ, যথা ডঃ 

মহম্মদ শহীদুল্লা, আবুল ফজল, ডঃ এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন ও 

অন্ান্তরা তরুণ রৃূদ্ধিজীবীদের একটা সমগ্র প্রজন্মকে উদার, বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীতে 
অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কাজী আব্দুল ওদুদ ও আবুল হোসেন ধর্মভাবনা ও 

ধর্মের পুনম্ল্যায়ণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আৰছুল গণি হাজারী পরবর্তী প্রজন্মের 

মানুষ, তিনি নানা বিষয়ে জ্ঞানপিপাস্থ এক বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও এক বিশিষ্ট 

কৰি ছিলেন। 

বাংল ভাষা! ও সাহিত্যের বিকাশের উদ্দেশ্যে এক সংস্থা স্থাপনের প্রচণ্ড দাবীর 
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ফলে বাংলা আকাদমীর জন্ম 1964 সালে । এই সংস্থা, ঢাকা এবং বাংলাদেশের 
অন্যান্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদগ্ধজনের গবেযণামূলক গ্রন্থের প্রকাশনাভার 

গ্রহণ করে। এদের মধ্যে অবশ্যই পড়েন বাংলাভাষার বিভিন্ন শাখার গবেষণার 
পিতৃপ্রতিম ডঃ মহম্মদ শহীছৃল্লা । 

স্বাধীনতার তাংক্ষণিক পরবতী মুগে বনু সংবেদনশীল ছোট গল্প ও উপন্যাসের 
লেখকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল জেনারেল ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর নয়মাস- 

বাপী অকথ্য অত্যাচারের ভয়াবহ অভিজ্ঞত! ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ । তাদের 

বেদনাপ্নুত আবেগ ও ক্রোধের মর্্গ্রাহী দলিল এগুলি । শওকত ওসমান-এর 'নেকডে 

অরণা” ও আনোয়ার পাশার রাইফেল, রোট ওর গুরং এই শ্রেশীর লেখার মধ্যে 

অসামান্ত । ওসমান বাঙ্গ ও কৌতুকরস উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শী বটে, সেইসজে আছে 
দরদী মনের স্পর্শ । ভার এই উপন্যাসে বন্দীশিবিরে এক উন্মত্ত সৈম্তবাহ্নীর লালসার 

শিকার, সমাজের বিভিন্ন স্তরের একদল মেয়ের বেদনা, যন্ত্রণা, লজ্জা ও মর্যাদাবোধকে 

তিনি ফুটিয়ে তৃলেছেন। বন্দিনীদের পরস্পরের মধো পরিস্ফুটমান সম্পর্ক সম্বন্ধে 
ৰর্ণনামূলক কয়েকটি কথা, এৰং তাদের মানসিকতার ক্রমপরিবর্তন, চরিত্রগুলিকে 

একেবারে জীবন্ত করে তোলে । একটা কঠোর সংযমের কাঠামোর মধ্যে 

ভাঁবোদ্দীপক ভাষা এক অসহ্য অভিজ্ঞতায় পাঠকের অংশগ্রহণকে আরও তীত্র করে। 

অন্যদিকে আনোয়ার পাশা আমাদের এক মর্ম্পর্শী প্রামাণিক বিবরণ দেন। তার 
সহজ বর্ণনার ভঙ্গী অতর্কিত সামরিক আক্রমণের প্রথম কয়েকদিনের সৃস্পষ্ট ছবি 

চোখের সামনে তুলে ধরে। 

অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিদের মধ্যে, ৰেশেষ করে যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে 

গভীরভাবে যুক্ত ছিল, একটা অস্থিরতার অনুভূতি, হতাশা ও মোহভঙ্গ এসেছে, 

এৰং তা ক্রমবর্ধযান। 

অন্যান্য শিল্পদ্যোতনার আঙ্গিকের মধ্যেও বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কতির মিলন দেখা 

যায়। ধরা যাক স্থপতিবিদ্যার কথা । প্রাচীনতম স্কাপতাধার। সঞ্জাত্ত স্থাপত্য শৈলীর 

ৰহ নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থাপতাবিদ্য। সম্পর্কে প্রাচীন পুঁথির নির্দেশ অনুগামী 

পাহাড়পুরের মন্দির এক অপূর্ব নিদর্শন । ৰাংলাদেশের পোড়ামাটি শিল্পের আরস্ত 

্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শভাব্দীতে, অঙ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তার খযাতি অল্লান ছিল। ষোড়শ 

শতাব্দীতে নিমিত রাজশাহীর কয়েকটি মসজিদে, যেমন জামা মসজিদের গায়ে পোড়া 

মাটির উপরে বিমূর্ত নক্সা ও কারুকার্য খোদাইকরা অপূর্ব সুন্দর চতুষ্কোণ কিনারা 
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আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কান্তানগর মন্দির অতি উচ্চশ্রেণীর পোড়া মাটির 

শিল্পকলার অপর এক নিদর্শন | 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পাঠান আক্রমণ বাংলাদেশে সারাসিনীয় শিল্পপদ্ধতির গ্রভাব 

নিয়ে এসেছিল। তার ফলে স্থানীয় এতিহ্ে যেমন কিছুটা পরিবতন এসেছে, তেমনি 

অন্যান ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্টো নৌকার নমুনা গৃহীত হয়েছে । ইসলাম ধর্ম মান্য 
বা জন্ত জানোয়ারের প্রতিকৃতির বিরুদ্ধে । তার জায়গা নিয়েছে নিসর্গশোভা থেকে 

নেওয়। স্থানীয় নঝ্মার বিমূর্ত অনুকৃতি। বাংলাদেশে স্থাপত্যে তখন জ্যামিতিক 
নঝ্স! ও হস্তলিপি শিল্প প্রধান অলংকরণের উপকরণ। পারসিক প্রভাবে এল ইট 

সাজিয়ে নঝ্মা ও চিত্রিত টালি। প্রথমটি ব্যবহৃত হত শুম্ব দেওয়ালের একথেয়েমি 

ভাঙ্গার জন্য ; বাগেরহাটের রণবিজয়পুর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাগেরহাটে 

থান জাহান আলীর কবর এবং ঢাকার লালবাগ কেন্লায় পরীবিবির কবরের শুন্য 

দেয়ালের শোভাবর্ধন করছে জেল্লা ধরানো টালি। ভারত-সারাসিনীয় স্থাপত্যের 

অপর বৈশিষ্টা ধনুকাকৃতি খিলান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এইধরণের খিলানের 

উতকৃষ্টতম নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় ঢাকার বাবা আদম মসজিদে, বাগেরহাটের 

সাত গম্বুজ মসজিদে ও যশোরের শৈলকৃপা মসজিদে । 

কয়েকটি অলংকরণের বিষয়বস্তরতে সৃফীবাদের প্রভাব লক্ষণীয় । বৃত্ত, অরধ-বৃত্ত, 

গোলাপ, পাথরে সৃশ্স জালি কাজ__-এ সবেরই প্রভীকী অর্থ আছে। গোলাপের 

আনুমানিক অর্থ-ধ্যানের আত্মিক পথ। লোক-এতিহোের পৃথিবী ও বীজের 
প্রতীকের সঙ্গে এর মিল অতি ঘনিষ্ঠ । 
আধুনিক স্থপতিরা, যেমন মাজহারুল ইসলাম, মাঝে মাঝে, প্রাচীন আঙ্গিকের 

সঙ্গে জামিতিক ও বিমূর্ত ভাবের মিশ্রণ অনেক ক্ষেত্রেই পশ্চিমের প্রভাব অনুযায়ী 

আনতে চেষ্টা করেছেন । প্রসিদ্ধ বিদেশী স্থপতি কাহন, অপরপক্ষে, আম্মুব প্রতিশ্রুত 

ঢাকার নতৃন রাজধানীর পরিকল্পনায় ভারত-সারামিনীয় খিলানকে অতান্ত সাফলোর 

সঙ্গে বাবহার করেছেন। শহরের বাসগুহ ও বিশেষ করে বাণিজ্যিক আবাসগুলিতে 

পাশ্চাতা নিম্মাণ-ধধাচের প্রাধান্য ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে । 

ইসলাম ধর্মের গৌড়ামির দরুণ বাণাহত একটি শিল্প-এতিহ্য হল খোদাই করা মৃত্তি। 
অষ্টম ও দ্বাদশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে সেন ও পালরাজাদের সময়ে, বাংলায় একটি 

অতিসম্বদ্ধ ভাস্কর্যশিল্প ঘরানা গড়ে উঠেছিল । এখনও বাংলাদেশে ভাস্কষের যে 

নিদর্শন পাওয়া যায়, কলাকৌশলের শ্রেষ্ঠতায়, মাধুধে, সৌষ্ঠবে এবং তীক্ষ ও সৃনিদিষট 
রূপরেখায় তা অনবদ্য । বাংলাদেশে প্রধান ভাস্কর্কেন্দ্র ছিল রাজশাহী, দিনাজপুর, 
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বগুড়া, ঢাকা এবং শ্রীহট্র। এখন আবার ভাস্কর্যের এই এঁতিহাকে পুনঃপ্রবর্তনের কিছুটা 

চেষ্টা করা হ্চ্ছে। স্বভাবতঃই জোর পড়ছে আধুনিক আঙ্গিক ও শৈলীর উপরে । 

ইতিমধ্যেই নানাবিধ শৈলীর বিকাশ দেখা যাচ্ছে, যথা জ্যামিতিক, ধাতুর 

'কোলাজ', ঢালাই ধাতু ও ছ্ীচে ঢালা ধাতৃ। কিছু তরুণবয়স্ক ভাস্কর বিভিন্ন উপাদান 

নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে । এই শিল্পক্ষেত্রে প্রথম প্রবর্তক নোভেরা আহমেদ । 

ইনি শ্বেতপাথরে জামিতিক কাজ করেছেন । শীর প্রথম প্রদর্শনী হয় ষাটের দশকে । 

এর অনুসারী মতিউর রহমান ও আনোয়ার জাহান। আবর রাজ্জাক, শামসুল 

ইসলাম নিজামী ও মহম্মদল হক, ঢালাই ধাতুর প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 

করছেন। হামিহজ্জামান কাজ করছেন ছাচে ঢালা ধাতু নিয়ে। চন্দ্রশেখর দে ও 

মনস্বর-উল-করিম জ্যামিতিক আকৃতির ব/বহারে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন । নীতিন 

কৃ, জাকিয়া বেগম ও তপন কুমার দাশ তাদের প্লাস্টার-কাস্টের জন্য সুপরিচিত 

আনোয়ারুল হক, আবদুস সত্তর ও আবদুল রওফ সরকার আজকের বাংলাদেশে 

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর হিসাবে পরিগণিত । | 

কারিগরী শিল্পের ক্ষেত্রে অবশ্য লোৰ এতিহ্য এখনও সদর্পে বিরাজ করছে। 

পুরোন, ছেঁড়া কাপড় দিয়ে তৈরী নক্সী কাথার শিল্প পশ্চিমবঙ্গে বিস্মৃত, বাংলাদেশের 

গ্রামে এখনও তৈরী হয়। সূচীশিল্লে সৌন্দর্যসূষ্টিতে মেয়েদের পারদশিতার এ এক 

অপূর্ব উদাহরণ । একটা ভাল নক্সী কাথা তৈরী করতে অসম্ভব ধৈধের প্রয়োজন, 

মাসের পর মাস লেগে যায় শেষ করতে । জ্যামিতিক নক্সা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাখী, 

জীবজন্ত, ফুল, এমনকি কাহিনীও উজ্জ্বল নানা বর্ণে সারা কাথা জুড়ে সেলাই করা 

হয়। প্রাচীন নক্সাগুলি আজকাল আর বিশেষ দেখা যায় না, তার জায়গায় 

সেইরকমই মনোহর আধুনিক ছুঁচের কাজ এসেছে। প্রাচীন নক্সী কীথার কিছু 

অপরূপ নিদর্শন ঢাকা মুজিয়ামে রক্ষিত আছে, অথবা তোলা আছে পারিবারিক 

অতীত চিহ্দ হিসাবে । মিহি বুনৃনির শরের তৈরী পাটির মনোহারিত্ব একই শ্রেণীর | 

পটের কাহিনী এককালে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পৌরাণিক কাহিনীর 

বর্ণনা করত, সম্প্রন্তি তাকে ধর্মনিরপেক্ষ কর! হয়েছে । উদ্দাহরণ স্বরূপ, সমকালীন 

পটের বিষয়বস্ত মুক্তিযুদ্ধ, এমনকি পরিবার পরিকল্পনাও । শহরের সবচেয়ে 

জনপ্রিয় বাহন সাইকেল রিকশর মাঁলিক-চাঁলকের মাধামে এই সমু লোক-এতিহ্া 

নাগরিক জীবনে প্রৰেশ করেহে । এই বাহনের প্রতোকটি খালি জায়গায় কড়া রঙে 

আঁকা ফুল, নারীমৃত্তি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, জীবজন্ত ও পাখী আকা আছে। প্রাচীন 

লোঁক-অঙ্কনের সৌন্দর্য ও শিল্পের ভারসাম। এখানে নেই ৰটে, তরু তার! যে একই 
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সংস্কৃতির শাখাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুক্তির অব্যবহিত পরে জনপ্রিয় বিষয়বস্তু 
ছিল যুদ্ধের দৃশ্য ও পাকিস্তানী সৈম্তদের নিমম অতাচার । 

চারুকলার অন্যান্য লোকজ শিল্পের মধ্যে পড়ে মুখোস, যাত্রায় যা নাচিয়েরা পরে, 

ও রাজশাহীতে “গম্ভীর” গীতবাদ্য উৎসবে বাবহার হয়। মাটির সরায় ফুল, লতা, 

পাতা ও জ্যামিতিক কারুকার্য করা হয়, হিন্দ্র দেবতাদেরও ছবি আকা হয়, বিশেষ 

করে লক্ষ্মীর । 

ংল! বিভাগের অব্যবহিত পরেই নাগরিক শিল্পীরা একট] সমস্যার সম্মুখীন হন! 

এ সমস্তা জাতীয় পরিচিতির সমস্যারই অঙ্গ । বাংলার পূর্ব অংশে কোন দেশজ শিল্প- 

ঘরান৷ গড়ে ওঠেনি। বেশীর ভাগ শিল্পীরই শিক্ষা কলকাতায়, পূর্ব বাংলার লোক- 

এঁতিহ্ের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। পারমসিক উত্তরাধিকার সম্পর্কেও 

তাদের অন্তরঙ্গতার দাবী করার উপায় ছিলনা । পাকিস্তানের একটা রুদ্ধ সমাজ 

গড়ে তোলার সন্কলের দরুণ, ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ বন্ধ 

ছিল, বহির্জগতের সঙ্গে আদান প্রদানেরও স্বযোগ ছিল না। তাই একেবারে গোড়া 

থেকে নতুন এক জাতীয় এতিহ্যের সূচনা করতে হল। 
এই দায়িত্ব পালনেই প্রথক্স প্রজন্মের শিল্পীরা আত্মনিয়োগ করলেন। জয়নাল 

আবেদিন ছিলেন তাদের পথিকৃং। বাংল] বিভাগের পরে তিনি ঢাকায় আসেন। 

তিনি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন 1943 সালে বাংল দুক্িক্ষের উপরে রেখাঙ্কন করে । 

কলকাতায় ইতিমধ্যেই তিনি বন্ুমুখী ও সংবেদনশীল শিল্পী পরিচয়ে প্রতিষ্টিত। 
পরিমিত রেখা ও দৃপ্ত, তীক্ষ অভিব্যক্তি এর বিশেষত্ব । জয়নাল ছিলেন এক মহীয়ান 

মানবতাবাদী । তার মধো শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সব উপাদানই ছিল। তার দেশবাসী 

সাধারণ মানুষের কাছ থেকে, তাদের আনন্দ বেদনার ভাগার থেকে তিনি 

অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করতেন, প্রকৃতির সঙ্গে তিনি ছিলেন একাত্ম । তিনি বলতেন নদী 

তার পরম গুরু। তার এই চিন্তার মধ্যে তিনি বাংলাদেশের আত্মাকে মূর্ত 
করেছিলেন। জয়নাল যে এমন একটা আধুনিক অঙ্কনরীতি বের করে আনবেন যা 

একই সঙ্গে জাতীয় ও জনজীবনের সংস্কৃতিতে নিহিত, এটা অবধারিত । তার 

প্রেরণার প্রধান উৎস ছিলেন যামিনী রায় ও লোক-এতিহা। অনুকরণ বা 
পুনঃপ্রবর্তন না করে তিনি সাফল্যের সঙ্গে আধুনিক বিমৃর্তবাদ ও স্থানীয় লোক- 

শিল্পকে মিশ্রিত করেছিলেন। এই অঙ্কনশৈলী ছিল বৈচিত্র্যে সম্বন্ধ । নিপুণ হাতে 

তিনি বাস্তবতার সঙ্গে অবাধ কল্পনাকে একত্রিত করেছিলেন। তার ফলে তার 

শিল্পকর্মে এসেছে গীতিকাব্যের লালিত্য, অথচ রেখার মবলতা ব্যাহভ হয়নি, বা তার 
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অনুচ্চ ও কখনওব। অনুজ্ক্বল রঙের শোভা দ্রষ্টার চমংকৃতিকে এতটুকু ক্কগ্র করেনি । 
দেশের স্বাধীনতার প্রতি তার আপোষহীন দায়ৰদ্ধত তাকে কিছু শ্রেষ্ঠ কাজের 

অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। বিদেশী শাসনের চাপে তার প্রাণপ্রতিম সোনার ৰাংলার 
ক্রমিক হতশ্রী বর্ণনা করে একটি কুডি মিটার দীর্ঘ মোড়ানো পট তৈরী করেন 1970 

সালে। 1970 সালের প্রবল ঘৃর্ণাবাত্যার ধ্বংসলীল! একটি নয় মিটার দীর্ঘ পটে-_ 
মানপুর1 70- স্থান পায়। তার হৃদয় ছিল অনুভূতির সৃশ্ষ্ম তারে বাধা, তাই নয় 
মাসের পাকিস্তানী সামরিক অত্যাচারের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কোনদিন 

সতাকারের উদ্ধার পাননি । সে-অভিজ্ঞত! তার মনটাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। 

জয়নাল আবেদিনই বাংলাদেশে শিল্পশিক্ষার প্রথম ভিত্তি স্তাপন করেন । 1948 

সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার কলেজ অফ আর্টস আ্যাণ্ড ক্রাফটসের তিনি প্রতিষ্ঠাতা- 

অধাক্ষ। 

বাংলাদেশী শিল্প শিক্ষায়তন সৃষ্টির কাজে তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও সহকর্মী কামরুল 

হাসান, গোড়ার প্রজন্মের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ শির্পা। কলকাতার গভর্ণমেন্ট কলেজ 

অফ আর্টস-এ শিক্ষাপ্রাপ্ত, কামরুলের বন্ধ! অস্কনরীতিতে কৃশলতা৷ প্রকাশ পেয়েছে 

তার অঙ্কনপ্রাচুর্ষে। জলরঙে তিনি অপূর্ব নিসর্গ দৃশ্য আকেন। বলিষ্ঠ প্রাচীরপত্র 
ও সৃশ্ষ্প কাঠ-খোদাই উতয় ক্ষেত্রেই তিনি সমান নিপুণ, ও স্থানীয় পটের এঁতিহ্যের 

সঙ্গে আধুনিক বিমৃর্তবাদকে সাফলোর সঙ্গে মেলাতে পারেন। অতি উজ্ত্রল রঙের 

ব্যবহারে তার প্রথর অনুভূতি, বাঙময় রেখাঙ্কণে তিনি সিদ্ধহ্ত | 

জীবনস্পন্দনে ভরপুর এক নতুন শিল্পচিন্তা বাংলাদেশে গডে উঠতে শুরু করেছে । 

সমকালীন পৃথিবীর শিলপধারার সঙ্গে বহুলাংশে এর মিল আছে, কিন্তু লোক 

এঁতিহ্ের মূল এখনও সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি। 
খণাতিমান শিল্পীদের অনেকেই প্রধানত? বাস্তবধর্মী অন্কনপদ্ধতি অনুসরণ 

করেন, যথা আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দীন আহমেদ, এস, এম, সুলতান ও 

সমরজিৎ রায়চৌধুরী । 

বহু তরুণ শিল্পী জ্যামিতিক রেখাবৈচিন্ত্র। পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন । তাদের মধ্যে 

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবতঃ হাসেম খান, আবু তাহের এবং হাসি চক্রবতী। আবদুল 

বাসিত, শাতৰ, ও সৈয়দ শফীকুল হোসেনও যথেষ্ট স্বপরিচিত। আবদ্র রাজ্জাক 

একজন সংবেদনশীল অভিব/ক্তিবাদী চিত্রকর ও ভাস্কর একাধারে । কায়ুম চৌধুরী 

ও শহীদ কবীর সমকালীন পটভূমিতে লোকজ শিল্পের বিমৃতবাদ প্রকাশ করেন। 
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রাজনৈতিক উদ্বেলন এক শক্তিশালী প্রাচীর পত্র-শিল্পের জন্ম দিয়েছে, জোরালো 

রং ও বাংলা অক্ষরের কারুশিল্পস্বলভ ব্যবহারে যা অতি সফল । 
স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই কয়েকজন তরুণ শিল্পী, ষথা, আনিমুল ইসলাম ও 

স্বপন চৌধুরী, এই মহান সংগ্রামের নিদারুণ যন্ত্রণা ও বীরত্বের সঙ্গে গভীরভাবে 

জড়িত ছিলেন, ও 1971 সালের নয় মাসের যে সন্ত্রাস রাজতেের মধো দিয়ে 

বাংলাদেশকে কাটাতে হয়েছিল, তার ত্রাস ও আতঙ্কের জাজ্ম্বল্যমান ও শক্তিশালী 

ছবি একেছেন। শামসুল আলম নিজামী চাকমাদের জীবনকে চিত্রিত করেছেন 

বিমূর্ত শৈলীতে । সাধারণভাবে চলিত প্রথা থেকে একেবারে ভিন্ন পথে গেছেন 
আবদুস সত্তর। তার দেশে সম্ভবতঃ তিনিই একমাত্র উপমহাদেশের প্রাচীন 

এঁতিহ্যের ধারক । 

দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী, ধার! পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় ছাত্র ছিলেন, মহম্মদ কিত্রিয়া 

তাদের নেতা হিসাবে পরিগণিত। আর সত্তরের দশকের অতি তাৎপধপুর্ণ 

শিল্পী সম্ভবতঃ চন্দরশেখর দে। 

নাটাশিল্লের ক্ষেত্রে, ইসলামী গৌড়ামি একটা প্রাচীন নৃত্য-এতিহ্য বিকাশের পথে 

বাধা সৃষ্টি করেছে । পশ্চিমের আধুনিক নৃতোর ধরণের সঙ্গে পরিচয়েরও কোন 

সুযোগ হয়নি। এমনকি এখনও লোক-এঁতিহাই অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস। ধমীয় 
অথব বিভিন্ন খতুতে অনুষ্টিত মেলার সঙ্গে যুক্ত উপজাতি আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে 
এগুলি জড়িত । চাকমাদের আছে বিশু সংক্রান্তি নাচ। বাংলাদেশের মণিপুরীদের 

'লাই হারা উবা' এক জনপ্রিয় নাচ। খাম্থা ও থোইবি, যাদের শিব ও পাবতীর 

প্রতিরূপ ধর! হয়, তাদের অগর প্রেমকাহিনীর উপরে এই নাচ বিধৃত । “ওয়াংগালা।' 

নাচ গারোদের ফসল কাটার উৎসবের অঙ্গ, এবং “পিসা ডিমা ডিমা'ও। শেষোক্ত 

নাচে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে। 
স্লাওতালদের বসন্ত উৎসবের নাচ 'সরহুল' । এতে ঢাক, বাশী ও কাসর বাজায় 

ছেলেরা, সেই স্বরে শুধু মেয়েরা নাচে । “বাহ” অবশ্য সাঁওতাল পুরুষের বসস্ত নৃতা। 

এই উপলক্ষে মেয়েরা সুন্দর সাজপোষাক করে । তিপরা, মগ ও সাওতালর1 সবাই 

মাথায় কলসী নিয়েও নাচে । এই নাচকে বলে কলসী নাচ বা ঘট নাচ। তিপরাদের 

মধ্যে এই নাচ বিবাহের সঙ্গে যুক্ত, বর এবং কনেকেও মাথায় বোতল নিয়ে 

নাচতে হয় । 

ষাট সালে পাশ্চাত্য জগতের প্রিয় “টুইস্ট' নাচের সঙ্গে মগদের “পংকুং' নাচের 

অনেকটা মিল আছে। সচরাচর বিয়ের সময়ই এই নাচ হয়, তবে শুধু কুমারী 
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মেয়েদেরই অধিকার আছে এই নাচ নাঁচবার। লুশাইদের প্রিয় নাচ 'চেরিলাম” বা 

বাশ নাচ, ও “পরলম' বা ফুলনাচ দিয়ে বসস্তকে আহ্বান করা হয়। তরুণ ও তরুণীরা 
উভয়েই এই নাচে অংশগ্রহণ করে। অন্থান্য লোকনৃত। সাধারণতঃ কোন না কোন 

লোকগাঁতির সঙ্গে জড়িত, যেমন জারি নাচ, কীর্তন নাচ, সারি নাচ এবং ফকীর নাচ। 

এসবই পুরুষের নাচ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের উপরে বিধৃত 'ঘোটু' নাচে ছোট ছেলেরা 

অংশনেয়। কোন কোন এলাকায় ফসল কাটার সময় গোর্ঠীনৃত্য হয়। 

নাগরিক ন্বতোর যে ধারাটি বিকশিত হয়েছে, তার ভিত্তি কিছুট! মার্জিত 

লোকন্ৃত্য, যথা মণিপুরী নৃত্যের উপরে, সঙ্গে ধ্রুপদী নৃতারীতি ও শাস্তিনিকেতনের 

প্রভাব । জসীমউদ্দীনের বিখশত লোকগাথা 'সোজন বাদিয়ার ঘাট" অবলম্বনে 

নৃতানাট/ অতি জনপ্রিয় নৃত্যনাটাগুলির অন্ততম। সাম্প্রতিক কালে এইধরণের 

নৃতানাটে।র মাধামেও মুক্তিসংগ্রামের কথা বলার চেষ্টা হয়েছে। তাৎপর্নপূর্ণভাবে, 

বিদেশী অভিখিদের আপায়ন করার উদ্দেশ্যে সরকারপ্রদত্ত পুষ্ঠপোষকতার সুযোগ 

নিয়ে শহরে নৃতাকলার পত্তন হম প্রতিবাদ-আন্দোলনের অংশ হিসাবে । 'বুলবুল 

একাডেমী? ও "ছায়ানট" এই ছুটি প্রধান সংস্থা বাংলাদেশে একটা নীগরিক ন্ৃতাধারা 

সৃষ্টর কাঙ্জে আত্মনিয়োগ করেছেন । “ছায়ানট'-এর প্রতিষ্ঠাতা ওয়াহিদুল হক ও 

কাজী মোতাহার হোসেনের কন্ত! সঞ্জিদা খাতুন। সঙঞ্জিদা শান্তিনিকেতনের ছাত্রী । 

তার সংস্থা রবীন্দ্রপঙ্গীতে অনুরাগী, রবীন্দ্রনাথের নাটক ও শৃতানাট। মঞ্চস্থ করেছে। 
সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতায় ঞ্রুপদা শিল্পকলা বাংলাদেশে অজানা নয়, কিন্তু বিকাশের সুযোগ 

পায়নি। ধ্ুপদশ নতে।র একমাত্র ধারক কিছুট। লন্মপ্রতিষ্ঠ কান্ত জামাল ; এর বৈশিষ্ট 

কথক নৃত্য । 

দেশবিভাগের আগে বাংলাদেশে প্রুপদণ সঙ্গীতের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। 

প্যাশ দশক পর্যন্ত এইধরণের নৃতাগতের কোন মর্যাদা ছিল না, কারণ এর পৃষ্ঠপোষক, 
প্রধানতঃ হিন্দ্ব জমিদাররা, দেশতাগ করেছিলেন । পাকিস্তানী গ্রুপদী সঙ্গীতের, 

প্রভাব একট] লঘু গ্রুপদী সঙ্গীতের রুচি তৈরা করেছিপ,বিশেষ করে গজল ও ঠুংরি | 

স্বায়ত্রশাসপন আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানীদের সম্পর্কে 

প্রতিকূলতা তাদের সংস্কৃতি ও শিল্প সম্পর্কেও বিতৃষ্ণা জাগাল। গজল ও ঠংরি 

গাওয়াকে জাতীয়তাবিরোধী মনে করা হত । দেশবিভাগের পরে গ্রুপদী যন্ত্রসঙ্গীত 

অবহেলিত অবস্থায় ছিল। আলাউদ্দীন খান পরিবারের কিছু সদস্য এ্ুপদী 

এতিহাকে কোন মতে বাচিয়ে রেখেছেন । ফুলঝুঁরি খান সেতারে অপৃর সবরের 

বঙ্কার সুষ্টি করেন। 
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প্রুপদী সঙ্গীতমার্গের অন্যান্য শিল্পী হলেন গুল মহম্মদ খান ও কানাইলাল শীল। 

ংলাদেশের মুক্তির পর গ্রুপদী সঙ্গীতে আকর্ষণের পুনরভ্যুদয় দেখা যাচ্ছে। 

জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের গায়িকা সাৰিন] ইয়াসমিন গজলে পারদশশ । আভা আলম 

অপর এক ঞ্ুপদী গায়িকা । কিন্তু নাগরিক নব্যদের মধ্যে 'পপ' সঙ্গীদের 

সমাদর বেশী। ৰ 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একটা জীবন্ত লোক-এঁতিহ্া থাকা সত্বেও, আধুনিকতা 

শহর এলাকায় যৌথ গানের প্রচলন করতে বার্থ হয়েছে । চলচ্চিত্রশিল্পে বেশ কিছু 

সৃদক্ষ সরকার ও গীতকার থাঁকা সত্বেও, রেকর্ড করার ন্ত্রশিল্পের অভাবে চলচ্চিত্র 

সঙ্গীতের প্রভাব কম। পাশ্চাত্য প্রেরণা ও স্থানীয় লোক-এঁতিহোর অস্বস্তিকর মিলন 

সত্ত্বেও, পপ গানের একটা উচ্ছল মাটির টানের আবেদন আছে। এমনকি আধুনিক 

চলচ্চিত্র-সঙ্গীতও লোক-এঁতিহ্ের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। এই 
ব্যাপারটাই আধুনিক বাংলাদেশী গান ও সুরকে একট! দৃঢভিত্তিক কাঠামো দিয়েছে, 
পশ্চিমবঙ্গে যার প্রায়শঃই অভাব দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে রুনা লায়লার নাম উল্লেখ, 

কোকিলকণ্ঠী এই গায়িকা ভারতকে ঝড়ের বেগে জয় করেছিল। 

লোকগীতি ও স্বর এইভাবে নাট্যজগতে তার প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। 

ধার! বেশী জনপ্রীতি অর্জন করেছেন, ডাদের মধ্যে আছেন নিনা হামিদ, আরতি 

সাহা, রথীন ঘোষ, মৃস্তাফ1! জামাল আব্বাসী ও ফিরদোসী বেগম । শেষোক্ত ছুইজন, 
বিখ্যাত লোকসঙ্গীতকার আব্বাসউদ্দীনের সন্তান । 

অন্যান্য জনপ্রিয় সঙ্গীতের মধ্যে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান। পাকিস্তানের 

আমলে নজরুলসঙ্গীতের শুধু ইসলামী দিকটির উপরেই জোর দেবার চেষ্টা করা 

হয়েছিল। এমনকি তার কিছু গানের কথার রদবদল করা হয়েছিল, ও বাকী গান 

নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল । সর্বপ্রকার নজরুল সঙ্গীতের পুনঃপ্রবর্তন প্রতিরোধ- 

আন্দোলনের একটা অঙ্গ হয়ে দাড়াল । রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কেও একই কথা বলা 

চলে। রবীন্দ্রসঙ্গীত কিছুকাল রেডিও ও টেলিভিশনে নিষিদ্ধ ছিল । স্বাধীনতা-উত্তর 

মুগে উভয় শ্রেণীর সঙ্গীতই অধিকতর সমাদর পাচ্ছে। নজরুলসঙ্গীত লঘু ধ্রুপদী 

গানের প্রতি আকর্ষণ আবার সৃষ্টি করছে। গ্রুপদী ভিত্তির প্রয়োজনীয়ত] সম্পর্কে 

চেতনা ক্রমশঃ বাড়ছে | সপরিচিত নজরুলসঙ্গীত বিশারদ আঙ্গুরবাল ও ধীরেন মিত্র 
বাংলাদেশে আমন্ত্রিত হয়েছেন উচ্চাভিলাষী তরুণ-বয়স্কদের প্রশিক্ষণের জন্যে। 

অবশ্থ বাংলাদেশে ফিরোজা বেগমই নজরুলসঙ্গীতের তৃলনাহীন৷ সম্াজ্ঞী। 

জনপ্রিয়তায় রবীন্দ্রসঙ্গীতও একই পর্যায়ে পড়ে। সৃবিখ্যাত শিক্ষক শৈলজানন্দ 
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মজুমদার তার পুরাতন মাতৃভূমিতে দীর্ঘকাল কাটিয়ে, দেশের নানা অংশে ছাত্র- 

গোষ্ঠীদের ও প্রতিষ্টিত গায়ক-গায়িকাদের এইসব গান শিখিয়েছেন । লোকসঙ্গীতের 
সুরাশ্রিত কোন কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাংলাদেশী গায়কগায়িকার কণ্ঠে যে আবেশ ও 
রসঘনত্ব প্রকাশ পায়, পশ্চিমবঙ্গে, এমনকি শান্তিনিকেতনেও তা বিরল । বিখাাত 

রবীন্দ্রসঙ্জীতকারদের মধ্যে আছেন হামিদ! আতিক, মাহমুদা বেগম ও সঞ্জীদা 
খাতুন। 

সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গে 'যাত্রা'র পুনরুদ্তব হয়েছে বটে, কিন্তু তা কিছুটা 

নগরণন্ধী। বাংলাদেশে যাত্রার প্রাচীন চরিত্র অক্ষত । যেটা বদলেছে তা হল 

নারীচরিত্রে পুরুষের বদলে স্ত্রীলোকের অভিনয়। বিষয়বস্তু বেশীরভাগই এখনও 
পৌরাণিক, ধর্মীয় বা এতিহাসিক। সর্বদা উৎসবে ৰা মেলায় যাত্রা অভিনীত হয়। 

যাত্রার দলের লোকেরা অধিকাংশই মুসলমান, কিন্তু তারা যাত্রাসংক্রান্ত সমস্ত হিন্দ্ব 

আচার-অনুষ্ঠান পালন করে । বাংলাদেশে 140টির উপরে যাত্রার দল আছে। কিছু 

পুতুলনাচের দলও আছে যার] এক মেলা থেকে অন মেলায় ঘরে বেড়ায়। 

বাংলার মুখা শিল্প নাটক । দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদপশ" পরিবেশনের সঙ্গে আধুনিক 

নাটক ঢাকায় প্রথম আসে 1873 সালে । উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ অধিকৃত নীল- 

চাষের চাষীদের দুর্দশা ও প্রতিরোধের কাহিনী এ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, 
প্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ডায়ামণ্ড জুবিলি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় এবং 

অনা কয়েক শহরে বেশ কিছু সৌধীন নাটাঁমোদী গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। এরা 

কলকাতার প্রচলিত প্রবাহে প্রভাবান্থিত হত। এদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল হিন্দ 
জমিদার ও বাবসায়ীর]। 

চলচ্চিত্রের, বিশেষ করে সবাঁক চলচ্চিত্রের আবির্ভাব নাটাশিল্পকে প্রচণ্ড আঘাত 

হাঁনল, কারণ নাটা-আন্দোলনের একটা দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল ন।। তখন চল্লিশ 

দশকের মাঝামাঝি । অল্প সময়ের জনো 1943 সালের দৃভিক্ষকালীন নবজাত 

গণনাট্য আন্দোলনের প্রভাব বাংলাদেশে অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু দেশবিভাগ 

বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনকেও কঠিন আঘাত হানল। শাসকপক্ষের দিক থেকে 

নৃতযগীত অভিনয়শিল্প সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনীহা, এমনকি বৈরীভাবও ছিল, কারণ 

ভার] মনে করতেন ওটা হিন্দ্র সংস্কৃতির ছাপমারা নিদর্শন । নাটকের বিকাশে বাধা 

পড়ার অপর কারণ হল ধনী হিন্দ্ব পৃষ্ঠপোষকদের ভারতে বিদায়গ্রহ্ণ। 

কিন্ত নাট্যামোদীর অত সহজে হাল ছেড়ে দিলেন না। 1947 ও 1951 সালের 

মধ্যে নিয়মিত কয়েকটি নাটকগো্ঠী দাঁড় করাবার বন্ধ চেষ্টা করা হয়েছিল। তাদের 
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মধ্যে “মিনার্ভ। থিয়েটার* ও “ড্রামা সার্কল' অন্ততঃ কিছুকাল টিকে থাকতে সক্ষম 

হয়েছিল । আবার, ভাষাআন্দোলন নাটকের আন্দোলনকে জোরদার করল। 

এই সময়ে ড্রামা সার্কল'এর ভূমিকা বিশেষ তাংপধপুর্ণ হয়ে ওঠে । এই সংগঠন 

অন্ততঃ বারোটি নাটক মঞ্চস্থ করে, যার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের “রক্তকরবী', এবং 

“ইডিপাস রেক্স” ও 'আম্মস আণুড দ্য ম্যান'এর বাংলা সংস্করণ। এই নাট্যগোষ্ঠীদের 
ঘিরে নাটকের কলাকৃশলীর। গড়ে উঠতে লাগল । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাটাক্রিয়া- 

কমের আর একটি প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাড়াল । বন্থমুখী প্রতিভাধর ও সংবেদনশীল 

বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন । বিদেশী নাটকের 
অনুবর্তন ছাড়াও মৌলিক নাটক লিখে তাদের মঞ্চস্থ করলেন, ও অভিনয়ে অংশ 
গ্রহণ করলেন। 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের নিয়ে লেখা তার 

“কবর” নাটক রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। নুরুল মোমেন ও আশকর ইবন 
শেখ নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক এই নবকলেবর নাটকের এতিহ্য 

সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । বাংলা একাডেমীও প্রচুর উৎসাহ 
জুগিয়েছিল। 

প্রায় প্রতোক প্রতিষ্ঠিত লেখক পাশ্চাত। নাটকের অনুবাদ করেছেন। প্রাচীন 
গ্রীসিয় নাটক থেকে শুর করে, শেকসপিয়ার এবং অতি আধুনিক নাটক পধন্ত__ 

পাশ্চাত্য জগতের প্রায় প্রতোকটি গুরুত্বপুর্ণ নাটক অনুদিত হয়েছে, এবং কয়েকটি 

মঞ্চস্থও হয়েছে । 

আধুনিক পাশ্চাত) শাট)কারদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশী লেখকরা 
তাদের নাটকে কল্পনাজগং ও বাস্তবের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। স্খটাত ওপন্তাসিক 

সৈয়দ ওয়ালিউল্লা এডোয়ার্ড আলবির প্রভাবে তার 'তরঙ্গঙ্ঙ্গ' লিখেছেন । সয়ীদ 

আহমেদ লিখেছেন 'কালবেলা' ও 'মাইলপোস্ট'। শওকত ওসমান লিখেছেন 

বিদ্রপাত্মক নাটক, 'কাকরমনি', 'তস্কর-ও-লস্কর' এবং 'আমলার মামলা" । নুরুল 

মোমিনের 'নেমিসিস'ও এক অনবদ্য সৃষ্টি। মৌলিক নাটকও লিখেছেন কয়েকজন 
লেখক, যেমন সেলিম আল্ দীন, মমতাজউদাশীন আহমেদ, আল মনসুর, জিয়া 

হায়দার ও আলাউদ্দীন আল আজাদ । | 

মুক্তিসংগ্রামের সময়ে বহু লেখক ধার] কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন, ও স্বাধীন 

বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধমে পাল্ট। প্রচারকারধে ব্ণাপূত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের 

নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে তাদের পুনবার যোগাযোগ হয়। মুক্তি লাভ করার 

অবাবহিভ পরেই ঢাকায় নতুন নাট।গোষ্ঠীর আবির্ভাব হতে লাগল । সর্বপ্রথম এল 
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'বনুবচন"' 1972 সালে। তারপরে 'নাশরিক'। 'নাগরিকের? গোড়াপত্তন 1969 

সালে, এবং পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে 1973 সালে। বর্তমানে ছয়টি নাট্যশাখা 
ঢাকায় নিয়মিত কাজ করছে__'নাগরিক', 'থিয়েটার', “ড্রামা সার্কল”, 'ঢাঁকা 

থিয়েটার, 'বন্ুবচন” ও প্রতিনিধি" । প্রায় প্রতি সপ্তাহাক্কতেই একটি করে নাটক 

মঞ্চস্থ হয়। 1972 ও 1977 সালের মধ অন্ততঃ ছাক্বিশটি নাটকের দল ঢাকায় নাটক 

পরিবেশন করেছেন। রাজধানী থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে গেছে দিনাজপুর, 
ময়মনসিং ও চট্টগ্রামে । নাটেগাংসব ও নাট প্রতিযোগিতা নিয়ম করে সংগঠিত 

হচ্ছে। সর্বপ্রথম নাটে)াৎসব হয় 1976 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে । পরবতী ছুটি 
উৎসবে প্রতোক জিলা শহর থেকে অংশগ্রাহীদের সমাবেশ হয়েছিল । 

বাংলাদেশের মুক্তির অবাবহিত পরে, অন্যান্য শিল্পের মত, শাটকেরও লক্ষ ছিল 

একট! দরিদ্র, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পরস্পর-বরোধিতার শিকার জনগণের প্রতা শা, 

হতাশা, যন্ত্রণ! ও নিপীড়নের আতিকে ভাষা দেওয়া । কলকাতার বাংলা নাটকের 

উপরে প্রচুর পরীক্ষ।-নিরীক্ষা ও নতুন বদাখ।। প্রয়োগ কর। হয়েছে, যেমন 'নাগরিক”- 

এর প্রযোজনায় বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রডিংএর মঞ্চায়ন। অঠালবি এবং ব্রেশট 

অবলম্বনে নাটকও অভিনীত হয়েছে । কিছু মৌলিক নাটক, যথা 'তৈল সংকট”, 

অনেকটা পোস্টার নাটকের কায়দায় প্রশাসন বিভাগের দ্রনীতি ও বার্থতাকে তীত্র 

কষাথাঁত করেছে । 

বাংলাদেশে নাট।গোষ্টাদের প্রট্ুর অসুবিধার মধো বাঁজ করতে হয়। নাটকের 

অপরিহার্য প্রয়োজন একট ভাল রঙ্গশালা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তাদের আয়ত্তে 

নেই । খীরা নাটক করেন তারা হয় ছাঁএ অথবা। মধ।বিও চাকুরীজীবী। আশার 

লক্ষণ একটাই যে পয়স| খরচ করে নাটক দেখতে অভিলাষ একটা নিয়মিত দশক- 

শ্রেণী গডে উঠছে । টেলিঙিশন থাকায় সুবিধ। হয়েছে। টেলিভিশনে নাটক 

পরিবেশন দর্শকের সংখা। বুদ্ধি করে, ও অতি প্রয়োজণায় অর্থ সমাগমের পথ 

খুলে দেয়। 

বাংলাদেশের চলচ্চিএশিলসের বয়স অল্স। তু চপচ্চএ শিল্পের পধালোচনা না 

করে সাংস্কৃতিক দৃশ্যপটের কোন সমীক্ষাই সম্পূণ হতে পারে পা। দেশ-বিতাগের 

আগে ঢাক। নবাব পরিবারের খাজ। আকমল 1932 সালে “শেষ চুম্বন” প্রযোজনা 

করেন। দেশবিভাগের পরে, বাংলাদেশ বাংলা ছবির জন্বে কলকাতার উপরে ও 

উর্দূ ছবির জন্তে লাহোর ও করাঁচীর উপরে সাময়িকভাবে শির্ভওর করছিল। জনৈক 

পরাক্রান্ত পাকিস্তানী চলচ্চিত্র প্রযোজক ঘোষণ। করেছিলেন যে ঢাকার পারিপাস্থিক 
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অবস্থা চলচ্চিত্র নিশ্নাণের অনুকূল নয়। স্বনামধন্য নাট্যকার আবদুল জব্বর খান এই 
উক্তি খণ্ডন করতে, 1956 সালে তার স্বরচিত নাটক থেকে “মুখ ও মুখোস' নামে 

এক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এ এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা, কারণ সেই সময়ে কোন 

স্টডিও বা' প্রতিলিপি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত রসায়নাগারের সুবিধা ছিল না। 

শেখ মুজিবুর রহমান সেই সময়ে পূর্ববাংলা সরকারের বাশিজ্ামন্ত্রী। “মুখ ও 

মুখোস'এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি 1957 সালে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা স্থাপন 

করেন। বাংলাদেশে চলচ্চিত্রশিল্পের এইখানেই শুরু । জনৈক সমালোচক প্রথম 

দিকের চলচ্চত্রগুলিকে 'আবেগপ্রবণ অভিযান" বলে বর্ণনা করেছেন। এই 

চলচ্চিত্রগুলির “বকা অফিস' সাফল্য হয়নি, কারণ কলকাতার বাংলা ছবিই তখন 

বাজার জুড়ে আছে, আর নতুন কিছু এদের দেবারও ছিলনা । তরু, এই সব 

চলচ্চিত্রের একটা নিজস্ব আবেদন ছিল। এই প্রথম বাংলাদেশের গ্রামের সৌন্দয 

চলচ্চিত্রে ধরা পড়ল। সামাজিক বিষয়বস্তু কেন্দ্র করে চলচ্চিত্র সৃষ্টিরও বর্থ 
প্রচেষ্টা হয়েছে । 

এই যুগের অসামান্য ছবি 'নদী ও নারী*, নিম্লাতা সাদেক খান। ছবিটি তোলা 

1965 সালে, অপূর্ব ও সংবেদনশীল ক্যামেরার কাজ । কল্পনানুগ সম্পাদনায় এর 
একট ছন্দ রচিত হয়েছে । সেই ছন্দ খাপ খেয়েছে খামখেয়ালী পদ্মার মেজাজ ও 

বাংলাদেশের গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে । নদীর সবনাশা ভাঙনের বিরুদ্ধে মানুষের 

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামের কাহিনী এ। তার সঙ্গে আছে এক বদ্ধ সমাজের 

বুকে প্রেম ও অনুরাগের সমস্যার পটভূমিতে নদীর প্রাণদায়িনী জলের জন্য 

আকুল মমতা । 

প্রায় একই সময়ে তরুণ জহীর রায়হানের চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ ঘটে । 

বাংলাদেশের অতি সংবেদনশীল চলচ্চিত্র নিম্নাতাদের অন্যতম জহর রায়হান। তার 

1963 সালে নিম্িত “কখনও আসেনি”, ও 1964 সালের 'কাচের দেয়াল", নবগঠিত 

চলচ্চিত্রশিল্সে এতিহাত্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃত। আর একজন সমাজসচেতন চলচ্চিত্র- 

নিশ্নাতা, সৃভাষ দত্ত, 1964 সালে 'সুতরাং' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্সীণ করেন। এই 

ছবিটি, ও পাকিস্তানী পরিচালক কারদার কৃত 'জাগা ভুয়া সবেরা", সৃষ্টিশীল 

চলচ্চিত্রের ছুটি আস্তরিক প্রচেষ্টা। কারদারের ছবিটিতে কিছু কলকাতার শিল্পী- 

সমাগম রয়েছে । ্ 

1965 সালের ভারত-পাক যুদ্ধ চলচ্চিত্রশিলের মোড ঘুরিয়ে দিল। যেহেতু 

ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য নিষিদ্ধ হল, বাংলা ছবি কলকাতা থেকে আমদানী করা৷ বন্ধ 



এন কণ্ঠস্বর 105 

হয়ে গেল। সেই ফাকট। ভরাট করল পশ্চিম পাকিস্তানের উদরছবি। এই ছবিগুলি 

ভারতের হিন্দী বাপিজ্যিক চলচ্চিত্রের সমগোত্রীয় । জাতীয় স্বায়ত্ুশাসনের জন্যে 

ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের পটভূমিতে উরু“ ছবির এই আক্রমণকে বাংলাদেশের ভাষা ও 

সংস্কৃতির উপরে আর একটি উদ্দেশ্যমূলক অতাাচার মনে হল । যেমন অন্যান্য প্রতিটি 

শিল্পের ক্ষেত্রে, তেনি চলচ্চিত্র নিশ্নলীতারাও স্বকীয় সংস্কৃতির মূল সৃত্রের দিকে এগিয়ে 

শেলেন। সালাউদ্দীন এক জনপ্রিয় যাত্রার ভিত্তিতে চলচ্চিত্র নিশ্নাণ করলেন 

'বূপভান'। এর অসামান্য সাফলা এক নতৃন ধারার সৃষ্টি করল। পরুবতী কয়েক 

বছরে, লোককাহিনীর উপরে ভিত্তি করে অন্ততঃ পঁচিশটি চলচ্চিত্র নিমিত হয়েছে, 

যতদিন না এইধরণের ছবির আবেদন নিঃশেষ হয়ে যায়। 

এতদিনে বাণিজাক চলচ্চিত্র বাংলাদেশে কায়েমী আসন করে নিয়েছে । চলচ্চিত্র 

নিশ্নাতারা বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, মুখতঃ জোর পড়ছিল 

আবেগবনুল পারিবারিক নাটক, রমা অনুরাগ, সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা, 

এমনকি জাতীয়তাবাদী আকাজ্ষার একট! অস্পষ্ট আভাসের উপরেও | বৃহত্তর 

বাঁজারের সন্ধানে উর চলচ্চিত্ও নিমিত হয়। ব্যবসার দিক থেকে এইসব ছবি এত 

অর্থকরী হয় যে পশ্চিম পাকিস্তান এদের প্রদর্শন প্রায় নিষিদ্ধ করে । একথা বলা খুব 

ভুল হবে না, যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্িক সম্পর্কের উপরে পিষেধাজ্ঞা 

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিলকে নিজের পায়ে দাড়াতে সাহাঁযা করে । আবার সেইসঙ্গে 

প্রতিযোগিতার অভাব শৈল্পক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সবযোগকে সীমিত করে। 

স্বায়তুশাসনের জন্য ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি 1969 সালে 

একট। নতুন পরায় শুরু হয়। সামরিক শাসন, ভাবপ্রকীশের স্বাধীনতা, বিশেষ করে 

চলচ্চিত্রের মত শক্তিশালী জনসংযোগের মাধ।মের ক্ষেত্রে, ব্যাহত করে। তা সত্বেও 

কয়েকটি গুরুত্পূর্ণ চলচ্চিত্র শিমিত হয়। বিষয়বস্তর দিক থেকে জহীর রায়হানের 

'জীবন থেকে নেওয়া" দুঃসাহসিক । শিল্প হিসাবে হয়তো সম্পূর্ণ রসোততীর্ণ শয়, কিন্ত 

এই প্রথম চলচ্চিত্র য| কিছুট] উদ্ভাবিত পারিবারিক পরিস্থিতির আডালে সমসাময়িক 

বাস্তবকে প্রতিফলিত করে। সেইদময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়ায়, চলচ্চিত্রটি 

হয়ে দাড়ায় রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ও সাংক্কতিক স্বাধীনতার জন্য ব)াকুল 

আকাক্ার প্রতীক, এবং নিপীড়ন ও একনায়কত্বসুলঙ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । 

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে, অল্প কিছুকালের জন্য জনপ্রিয় বিষয়বস্তু ছিল 

মুক্তিসংগ্রাম। চাষী নজরুলের 'ওরা এগারো জন, সৃতাষ দত্তের 'অরুণোদয়ের 

অগ্রিসাক্ষী”, ও আলমগীর কবীরের “ধীরে বহে মেধনা", এই অল্পসংখ।ক চলচ্চিত্রের 
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মধ্যে শুধু যে জনপ্রীতি অর্জন করেছিল তাই নয়, সংগ্রামের নানাবিধ অবস্থাকে 

প্রতিফলিত করেছিল । এই মহাপ্লাবী অভিজ্ঞতার যে আবেগাত্মক, মনস্তাত্বিক ও 

নাটকীয় দিক আছে, তার অনুসন্ধান এখনও অসম্পূর্ণ। 'মিতা'র 'আলোর মিছিল' 

যৃদ্ধপরবর্তী কয়েকটি সামাজিক সমস্যার দিক সফলভাবে তুলে ধরেছে। তরুণ 
পরিচালক আনোয়ার কবীরের 1976 সালে নিমিত চলচ্চিত্রে ধময় অন্ধ কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক আক্রমণ আছে। তার 'সৃপ্রভাত' 1977 সালে দিল্লীর আন্তর্জাতিক 
চলচ্চিত্র উৎসবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল । 

এছাড়া, ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরেই যেসব 

সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়েছিল, বাংলাদেশী চলচ্চিত্রশিল্প সেইধরণের কিছু সমস্যায় 

বিডদ্বিত। হিসাব-বহির্ভৃত অর্থ সদ্ধাবহারের এটি একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র । ত্বরিত লাভের 

আশায় বাণিজািক বাধাধরা গণ্ডীর চলচ্চিত্রের উপরেই ধোক বেশী । ভারতের সঙ্গে 

যোগাযোগ আবার আরম্ভ হওয়ায় হিন্দী বাণিজাক চলচ্চিত্রের প্রভাব গুরুতর হয়ে 

দাড়ায়। এইসব ঘটনার ফলে, স্বভাবতঃই ভারত থেকে চলচ্চিত্র আমদানীর বাপারে 

প্রচণ্ড বিরোধিতা জেগে ওঠে । 

চলচ্চিত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র, ঢাকায় অবস্থিত সরকারী মালিকানার চলচ্চিত্র 

উন্নয়ন সংস্থা । সরকার প্রযোজিত দলিলচিত্র ও সংবাদচিত্রের দায়িতুও এদের 

উপরেই ন্যাস্ত । 

বুরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের মতে, বাংলাদেশের শিল্প, দেশের সমসাময়িক 

চরিত্রের তথা দেশের বিকাশের পরিবৃত্তির প্রতিফলন । এই উক্তিটি বিশেষভাবে 

মুক্তিসগত। কিন্তু একই সময়ে একথাও অনস্বীকার্ধ যে, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় 
সংস্কতির বিকাশের জন্য গত কয়েক বংসর ধরে একট। দৃঢ় ভিত্তি স্বাপিত হয়েছে । 

লোক-এঁতিহোর গভীর মূলে এর শক্তি নিহিত। ছুর্ভাগাবশতঃ আধুনিক যুক্তবুদ্ধি 
আপহাওয়ায় লালিত বহু তরুণ বুদ্ধিজীবী, স্থানীয় ধর্মান্ধ ইসলামপন্থীর সহায়তায় 

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নিরাচিত হতাকাগ্ডের বলি। তার ফলে যে বিরাট 
শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা পূর্ণ হতে সময় লাগবে । আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে, 
উদারনৈতিক ও ধর্ নিরপেক্ষ দলকে ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বড 
কঠিন যুদ্ধ চালাতে হচ্ছে । এত আত্মত্যাগ ও রক্তক্ষয়ের বিনিময়ে একটা রাষ্ট্রজাতির 
প্রতিষ্ঠা সত্বেও, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় আত্মপরিচিতির সংগ্রাম,__সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যার 
সবোৌত্বম প্রকাশ, _-জয়ী হওয়! এখনও বাকী । 

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ট বন্ধন গড়ে তোলার প্রচুর সবযোগ 
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আছে । উদাহরণন্বরূপ, ভারতে প্রকাশিত বাংলা বই সম্পর্কে বাংলাদেশের 
প্রচণ্ড আগ্রহ । 

ভারতে ধারাই বাংলাদেশের সাহিতোর স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন, তারা 
আরো পড়ার জন্য উৎস্ক। বাংলাভাষায় গবেষণা এবং শিক্ষাসংক্রান্ত ও বিজ্ঞান- 
বিষয়ক পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা সম্ভব । বাংলাদেশ ও ভারত, 
উভয় দেশের বাজারের প্রয়োজন মেটাতে পারলে, তার একটা অর্থনৈতিক 

উপকারিতা আছে, দামও কমানে। সম্ভব | 

বাংলাদেশে ভারতের বাংল! ও হিন্দী চলচ্চিএ সম্পর্কে আগ্রহ আছে । কিন্ত 

চলচ্চিত্রের পারস্পরিক বাণিজে। বাধা পড়ে, কারণ এই চলচ্চিত্রের ভাষা বাংলা 

হওয়ায় ভারতে বাংলাদেশের ছবির দাবী] সীমাবদ্ধ | যুক্ত প্রযোজনার সাহাযো সে 

বাধা অতিক্রম করা সম্ভব । তার অর্থ, উভয়ের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটা 

পথ খুলে যাওয়া । খরচের দিকটা ভাগ হয়েযাওয়ায় উভয়েরই অপেক্ষাকৃত কম 

অর্থলগ্রীর প্রয়োজন, এবং বাংলাদেশ ও ভারতের বাজার ঘোৌথভাঁবে খুলে যাওয়ায়, 

স্বল্পথখরচে শিল্পসম্মত অথচ বাণিজ্যকভাবে সফল চলচ্চিঞ্র নিমাণের সম্ভাবনার পথ 

উম্মুক্ত হবে। উভয় দেশের মধে। সাংখতিক বিশিময়ের প্রচুর অবকাশ-তা সে যে 

ক্ষেত্রেই হোক, লোকজ অথবা প্রুপদ সঙ্গীত ও ন্ৃতা, নাটক, শিল্প, সাহিতা, 

খেলাধুল, টেলিভিশন ও বেতার প্রসারণ । 

এই দুই দেশের পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সাবভোমত্ের 

পূর্ণ স্বীকৃতির কাঠামোর মধে। সাংস্কৃতিক দান-প্রতিদান ও অর্থনৈতিক পরস্পর- 

নির্ভরতার যে বিরাট সম্ভাবনা আছে, তার বাস্তবায়ন শিভর করছে এক আ'ত্মপ্রতত 

বাংলাদেশের আবিশাবের উপপ্ে। 

এক্ষেত্রে ভবিষ্যতের চাবিকাঠি আছে বাংলাদেশের উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের 

হাতে, কিন্তু সংখ্যায় তা মুষ্টিমেয় । গত পঁচিশ বছরের পাকিস্তানী শাসনের আমলে 

ক্রমান্বয়ে সুণিবাচিত হতকাণ্ড ও 1971 সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানী সামরিক 

বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রাঙ্কালে গণহতা? এর জন্য দায়ী। বাংলা ভাষাভাষী 

বুদ্ধিজীবীর আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ এখনও অসমাপ্ত । এখানেই বাংলাদেশের 

বিয়োগান্ত বিধুরতা, হয়তো আশার আলোকও। 

এই অন্বেষণ হয়তো একদিন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের হুচ্ছতর, বিজ্ঞানসম্মত, 

বুদ্ধিগত ও পরিমিত আবেগবিহবল বোধশক্তিকে জাগ্রত করবে । একমান তারই 

ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে একটা অকু্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এমন একট 
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সম্পর্ক শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অপরিহারধও বটে । জুলফিকার আলি ডট তার এক 

বিশেষ ক্ষরধার মন্তবে) যেমন বলেছিলেন : “উত্তরে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা ও চতুদিকে 

সমৃদ্রবেষ্টিত এই উপমহাদেশে এমন একটা কিছু আছে, যা আমাদের সকলকে একত্র 

রাখে, এবং পরস্পরের সঙ্গে বাস করার পথ খুঁজতে বাধ্য করে।” 

ংলাদেশের যে ছবি এখন দৃর্টিপথে আসে তার শ্রেষ্ঠতম বর্ণনা পাওয়া যায় 

'মূল্াবোধের জন্তে' নামে রচনা-সংকলনে হাসান হ্বাফিজবর রহমানের উ্জি থেকে, 

যদিও সে-উক্তি অন্য সময়ে ও অন্য প্রসঙ্গে : “জীবিত নেতার চেয়ে নিহত নেতা 

হাজার গুণে শক্তিশালী আর সামনের শত্রর চেয়ে অধৃশ্য শক্র অনেক বেশী 

বিপজ্জনক ।” 

শেখ মুজিবকে যারা খুন করেছে তারা অদৃশ্য শক্র ; যারা তার পিছনে ও পাশে 

ছিল। যারা খোলাখুলি তার সম্মুখবিরোধিতা করেছে তারা নয়। তার ভাবমৃতি 

উল্্বীবনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের 

শক্তিগুলির কেন্ত্রবিন্দ্ব হয়ে উঠছেন_-সহজ নয় জীবিতের চেয়ে শক্তিশালী এই মৃত 

নেতার সঙ্গে লড়াই করা। ক্রমশঃ আরো মানুষ, এমনকি উচ্চতম স্তরেও, এই 

বাস্তবকে স্বীকার করতে বাধা হবে । মনে পড়ে ঢাকার লালবাগ দুর্গের ভগ্নাবশেষের 

প্রশস্তিতে ফারুখ আহমেদের কবিতার কয়েকটি কথা : 

(তোমাকে ফেলেছে ঘিরে সময়ের খর তরনার... 

্বতা ও ক্ষয়ের স্পর্শে তবু তুমি হওনি কলুষ, 

আজাদী উষার তীরে দেখি অ।জও গৌরব তোমার । 

লালবাগ দুর্গ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের প্রতীক। না 
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